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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.

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG. 

Gespecialiseerd in de nieuwe  rijopleiding.

40 lessen van € 22,- per les. 

Bel of  kom langs: Oostzeedijk 154a, 

3063 BK Rotterdam. 010-4257726

www.delierverkeersopleidingen.nl L

STUDENTEN JOB ALS 

NACHTRECEPTIONIST

Wij zijn regelmatig op zoek naar een fl exibel, 
jong, enthousiast & gastgericht persoon met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel die 

goed zelfstandig kan werken.

De vacature is voor minimaal 1 nacht per 
week van 23.00 uur tot 7.00 uur. 

Als nachtreceptionist ben je o.a. 
verantwoordelijk voor: het toezien op de 
algemene veiligheid van de gast en het 

gebouw, het in- en uitchecken van gasten, 
het bedienen van de telefooncentrale, 

kassahandelingen en lichte administratieve 
werkzaamheden.

I.v.m. de aard van deze functie gaat onze 
voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat.

Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je 
brief met CV naar:

Golden Tulip Rotterdam-Centre
T.a.v. dhr. N. van Geer, Front Offi ce Manager

Leuvehaven 80, 3011 EA  ROTTERDAM
of mail naar:

nvangeer@goldentuliphotelinntel.com

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 

Ben je…..

Ambitieus 
en eigenzinnig?

Restaurant LEIPZIG, 
is per direct

op zoek naar parttime 
medewerkers bediening.
Bel voor een afspraak,

of mail je C.V. naar 
info@leipzig.nl

www.leipzig.nl
Antoine Platekade 9

Rotterdam
010-2908020

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

Leuke 
bijbaan?

www.contacture.nl

Vakbond eigentijds 

in ondersteuning en 

belangenbehartiging

www.ac-hop.nl

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

Lieve academica gezocht

Voor vriendschap, gezelligheid en uitgaan

Ik ben Michiel (48), werk op de EUR-Woudestein, 
slank, niet-rokend. Interesses: humor, cultuur, 
muziek, wandelen, fi etsen, een goed gesprek.

Reacties graag naar michiel370@gmail.com

Internetvacaturebank zoekt:
        Representatieve
    Accountmanagers!!!
Wil jij tegen goede verdienste
meewerken binnen een grote
internetvacaturebank op het 
gebied van accountmanagement, 
stuur dan een e-mail naar: 
info@meesterbaan.nl 

Internetvacaturebank zoekt:

   Marketingmanager!!!

Wil jij tegen goede verdienste
meewerken binnen een grote
internetvacaturebank op het 
gebied van marketing en promotie, 
stuur dan een e-mail naar: 
maarten@jufels.nl

Alvast beheert leegstaand vastgoed 

door er tijdelijke bewoners te plaatsen 

(anti-kraak). Voor ons kantoor in 

Rotterdam zijn we zoek naar een: 

Commercieel talent 
vastgoed (parttime) 

Pandcontroleur 
(32 uur/stage)

Heb je een enthousiaste, initiatiefrijke 

en zelfstandige instelling ?  

Ga je graag met mensen om en zoek 

je een afwisselende baan bij een 

groeiende organisatie?  

Stuur je reactie naar paul@alvast.nl 

www.alvast.nl

(Bijna) jurist?

  Werkend verder leren                    In dynamische omgeving

  Met enthousiaste collega’s     Een stap vooruit in je carrière

Waar wacht je op? Kijk op:

www.vijverbergjuristen.nl

Of bel met Liza Brinkmann 079-363 19 19

Nationaal Juristencongres, 14 maart, stand 460



FMCG Trainee
werken voor de top in fast moving consumer goods

Ieder jaar starten bij ons vier jonge mensen. Het management 
development programma brengt praktijk en theorie bij elkaar. 
Vakinhoudelijke opleidingen over category management, trade 
marketing, marketing, sales en supply chain management zorgen 
versneld voor een breed begrip van de branche. Je werkt samen 
met professionals die je on-the-job coachen.

Je komt alles te weten over bedrijven in de food en retail, over 
functies en disciplines, over trends en ontwikkelingen. Je wordt 
opgeleid tot professional in de food. Je carrière maak je, binnen ons 
bureau in executive search of interim management, of je maakt de 
stap naar onze opdrachtgevers in de food of retail. 
 
Wij vragen energie, intelligentie, nieuwsgierigheid en ambitie. 
Opleiding Aca/Hbo. Je woont of gaat wonen in Utrecht. 

PeopleSelect is de leading company in executive search in de food 
industry.

Voor meer informatie, of een oriënterende gedachtewisseling kunt 
u contact opnemen met Machteld Bakker. Tel: 030 – 63 739 04, 
E-mail: mbakker@peopleselect.nl

Tevens zijn wij op zoek naar een student die ons 2 dagen per 
week komt ondersteunen.
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VROUWEN AAN 
DE TOP
Het was Sinterklaas in mijn eerste studentenhuis en de huisoudste 
– een dominante economiestudenten voor wie wij als eerstejaars veel 
respect hadden, vooral omdat ze ons met haar scherpe blik angst inboe-
zemde – had mij geloot. Ik kreeg een sleutelhanger waarop de tekst: A 
woman’s place is at the top!. Want ze was dan misschien een kreng, met 
vrouwen had ze het beste voor. Ambitie was geen vies woord. Dus wer-
den mijn huisgenootjes en ik ook ambitieus (en een beetje bang).
Ook tijdens stages en werk waren er altijd vrouwen met ambitie die tot 
voorbeeld strekten – ook zij hadden die scherpe blik. Met de mannelijke 
collega’s kon je vaak erg lachen, de vrouwen keken streng naar mijn 
werk. Mijn ambitie groeide.

En nu de academische wereld. De EUR moet zich een beetje schamen 
– zo vinden althans de mensen die zich met diversiteitsbeleid bezig-
houden – dat er zo weinig vrouwelijke hoogleraren werkzaam zijn. 
Landelijk zit Nederland in de ranglijsten al ergens tussen Verweggistan 
en Oost-Nergië en de cijfers van Rotterdam helpen het land – wat dat 
betreft – niet vooruit. En dat terwijl het percentage vrouwen op het vwo 
al jaren veel hoger ligt dan het aantal mannen. Zo ook op de meeste 
universiteiten. Maar ergens tussen mastertitel en toga gaat het mis. Tijd 
voor actie dus. 
De EUR komt met een boekje voor alle vrouwelijke masterafstudeerders 
en promovendi. Een dame met bril (die meer weg heeft van die vriende-
lijke medewerkster van Groeneveld Opticiens, dan van een vrouwelijke 
hoogleraar, maar goed) werpt vanaf de kaft de lezeres een sympathieke 
blik toe. De uitgave moet de vrouwelijke academica er toe bewegen 
niet het spannende bedrijfsleven in te gaan, maar te kiezen voor de 
enerverende wereld van de wetenschap. In het boekje vertellen vrouwe-
lijke hoogleraren over hun werkdag, hun uitdagingen en hun loopbaan. 
Interessant, informatief, maar vooral heel aardig. Uiterst positief en in-
nemend. Maar komen daar meer vrouwelijke hoogleraren van?
 
Het initiatief is sympathiek; elke poging om vrouwen vooruit te helpen 
verdient steun. Maar misschien helpt het ondertussen ook als de vrou-
welijke hoogleraren af en toe wat strenger naar de vrouwelijke studen-
ten kijken. Misschien boezemt het genoeg angst in om de ambitie aan 
te wakkeren.

Wieneke Gunneweg

Commentaar

Advertentie-overzicht
  2  Van Mens & Wisselink, 
  Vijverberg, Lokaaltjes  
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De verhuftering van 
Nederland
Politieagenten en tramconducteurs kun-
nen hun werk bijna niet meer doen omdat 
ze worden bedreigd, huisartsen worden 
lastiggevallen door patiënten, leerkrachten 
worden uitgescholden door ouders. En wie 
steekt er niet bij tijd en wijle z’n middel-
vinger op als iets in het verkeer hem niet 
zint? De verhuftering van de Nederlandse 
samenleving lijkt niet meer te stoppen. Ge-
lukkig is er toch nog hoop, zegt bestuurs-
kundige Menno van Duin.

Ssst! Ik probeer te 
werken
De computerzalen van Woudestein zijn 
volgens sommigen de graadmeter voor 
de hedendaagse maatschappij buiten de 
campus, want wat eens plekken waren voor 
studieuze stilte, zijn nu vrijplaatsen voor 
hufterigheid. De faculteit Sociale Weten-
schappen is het gesodemieter meer dan zat 
en gaat de regels strakker handhaven.

Vrouwelijke profs 
gaan netwerken
Het aantal vrouwelijke hoogleraren op 
de EUR is nog steeds dun gezaaid, on-
danks goede bedoelingen om de scheve 
verhoudingen recht te trekken. Het nieuwe 
diversiteitsbeleid werd daarom meer dan 
de zoveelste nota. Ditmaal zijn er concrete 
activiteiten aan gekoppeld. De jongste loot 
is een speels en informatief boekje over het 
leven en werk van ‘onze topvrouwen’, dat 
vrouwelijke studenten en aio’s moet inspi-
reren tot een carrière in de wetenschap.

Schizofrenie bij 
minderheden
Minderheden in Nederland hebben een 
verhoog risico op schizofrenie. Vooral Ma-
rokkaanse mannen uit de tweede generatie 
immigranten lijden vaker en heviger aan 
de ziekte. Promovendus Wim Veling onder-
zocht patiënten uit Den Haag en vond een 
aantal sociale en culturele verklaringen. 
“Het is natuurlijk niet zo dat er allemaal 
krankzinnige Marokkanen door de stad 
rennen met bommen op zak.”

Innovation is the key 
word during the 
Recruitment Days
Many people wearing formal clothing, 
many new faces, some of whom who even 
gathered for a nice talk over a beer at a bar 
in the C-Hall every evening... Are you still 
wondering what exactly this was all about? 
It was the so-called Erasmus Recruitment 
Days.

16



Politieagenten en tramconducteurs kunnen hun werk bijna niet meer doen 
omdat ze worden bedreigd, huisartsen worden lastiggevallen door patiën-
ten, leerkrachten worden uitgescholden door ouders. En wie steekt er niet 
bij tijd en wijle z’n middelvinger op als iets in het verkeer hem niet zint? De 
verhuftering van de Nederlandse samenleving lijkt niet meer te stoppen. 
Gelukkig is er toch nog hoop, zegt bestuurskundige Menno van Duin. 
  tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Dr. Menno van Duin 
studeerde (bestuurs-) 
sociologie aan de EUR 
en werd in 1985 weten- 
schappelijk assistent bij 
de vakgroep Bestuurs-
kunde. Vanaf 1987 was 
hij werkzaam als uni-
versitair docent aan de 
Universiteit Leiden bij 
de vakgroep Bestuurs-
kunde. Daar promo-
veerde hij in 1992 op 
zijn proefschrift ‘Van 
rampen leren’. Van 
Duin is sinds de oprich-  
ting betrokken bij het 
Crisis Onderzoek Team, 
thans COT Instituut 
voor Veiligheids- en 
Crisismanagement. 
Vanaf medio jaren 
negentig is hij tevens 
parttime werkzaam bij 
het Nederlands Insti-
tuut Fysieke Veiligheid 
(NIFV), aanvankelijk 
als hoofd Onderzoek en 
sinds 1998 als decaan 
van de opleiding Master 
of Crisis and Disaster 
Management. In 2007 
verwisselde Van Duin 
zijn deeltijdaanstelling 
als docent in Leiden 
voor dezelfde functie in 
Rotterdam. 
         
          De kwestie
Bestuurders van een 
Rotterdamse tramlijn 
die weigeren de tram 
nog langer te besturen 
omdat jongeren voor 
vernielingen en overlast 
zorgen. Hulpverleners 
die te maken krijgen 
met verbaal geweld en 
intimidatie tijdens hun 
werk. Medewerkers van 
de sociale dienst die 
worden bedreigd. Leer-
krachten die worden 
uitgescholden door 
ouders. Mensen die zich 
misdragen in ziekenhui-
zen of bij de huisarts. 
De ‘verhuftering’ van 
Nederland is in volle 
gang. 

DE VERHUFTERING 
VAN NEDERLAND
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elke vormen van hufterigheid zijn er? 
“Het is een enorm breed palet van zaken 
waarover je het hebt. Een vorm van huf-
terigheid is bijvoorbeeld die brand in 

Amersfoort waar niemand meer belt om te melden 
dat er brand is, maar iedereen wel met zijn mobiele 
telefoon staat te filmen. Het vingertje in het verkeer 

of niet willen wachten bij de bakker - en dat zijn net 
zo goed ouderen als jongeren -, zijn ook vormen van 
hufterigheid. Overigens vindt hufterigheid niet al-
leen plaats aan de onderkant van de samenleving. 
Een extreem voorbeeld is ook dat geval waarbij tien-
tallen rijke mensen zijn opgepakt, die via een enorm 
netwerk van bouwondernemingen en pensioenfond-
sen panden met fiscale voordelen doorverkochten, 
om nog rijker te worden.”

Wat is de oorzaak van al deze verhuftering? “De 
factor tijd speelt bij veel van die dingen een rol. 
Mensen hebben geen geduld meer. We willen niet 
wachten. Een jongere vindt twee jaar te lang om te 
wachten op een vaste aanstelling. Twee jaar is soms 
iets wat voor mensen niet meer te overzien is. Dus 
daar ontstaan al problemen over. Typerend voor het 
hele idee van hufterigheid is bovendien een soort 
van onverschilligheid. Wat je bij rechtszaken vaak 
ziet, is dat er volledige nonchalance heerst bij jonge-
ren die bijvoorbeeld iemand in elkaar hebben gesla-
gen. Enige vorm van spijt is er niet meer bij. Het in-
teresseert ze gewoon niet. En daar zie je het cruciale 
probleem ontstaan.” 

Is verhuftering een verschijnsel van deze tijd, of be-
stond het vroeger ook en is er nu simpelweg meer 
aandacht voor? “Het is zeker niet alleen een ver-
schijnsel van deze tijd. Mede door de recente aan-
dacht lijkt het alsof het nu ineens iets nieuws is. 
Maar het is natuurlijk niet zo dat er vroeger geen 
geweld was tegen de politie en dat hulpdiensten en 
conducteurs niet werden lastiggevallen. Je ziet wel 
dat er vroeger veel instituties waren, zoals het gezin, 
de school en de kerk, die mensen vormden. Die spe-
len nu duidelijk een minder dominante rol. En je ziet 
dat andere bronnen van beïnvloeding sterker wor-
den. Jongeren krijgen nu ook constant allerlei infor-
matie via de televisie, internetsites als YouTube, 
computerspelletjes en soaps. Door de media en re-
clames wordt de hufterigheid de laatste jaren onge-
twijfeld mede gevormd. Wat niet wil zeggen dat het 
allemaal de schuld van de media is, maar bepaalde 
programma’s en sites dragen er absoluut toe bij.”

Zijn we er nu ook gevoeliger voor, of springt het meer 
in het oog? “Ik neem aan dat de intensiteit wel wat is 
toegenomen. Er is de laatste tien jaar bijvoorbeeld 
ook een forse toename van agressie en geweld onder 
jongeren. Tegelijkertijd is de aandacht er ook meer 
op gevestigd. Dus dat versterkt het wel. En ‘copycat 
crime’ is inmiddels natuurlijk een bekend fenomeen. 

Wat je ziet, ga je volgen. Dus de gekste dingen die 
we zien op een filmpje op YouTube gaan we zelf ook 
maar eens doen. Eerst is er één filmpje te zien van 
iemand die in elkaar wordt geslagen en vervolgens 
zijn er zoveel filmpjes dat het op scholen wordt ver-
boden om te filmen.” 

Is Nederland niet gewoon te tolerant? Alles kan en 
mag maar tegenwoordig. “Ja, dat klopt. We leven in 
een soort hedonistische samenleving waarin ieder-
een op zoek gaat naar maximale thrills en vrijheid 
en meer van dat soort zaken. Degenen die hier min-
der gemakkelijk toegang tot verkrijgen, raken snel 
gefrustreerd. Dat dat ook in gebondenheid kan ge-
beuren, daar willen we niet aan. We willen maxima-
le vrijheid en vervolgens willen we – zo geeft crimi-
noloog Hans Boutellier mooi aan - ook nog dat het 
veilig is. Dat kan niet tegelijkertijd.” 

Is ons land uniek in zijn verhuftering? “Dat denk ik 
niet, maar in een land als Frankrijk valt me wel op 
dat de beschaving onder de jeugd anders is. Ze ge-
ven elkaar daar bijvoorbeeld standaard een hand of 
een zoen. Een aantal deugden is daar misschien nog 
net iets langer volgehouden. Hier hebben we het al-
lemaal maar laten lopen, vanuit een soort extreem 
liberaal idee. En iedereen doet daaraan mee. Met el-
kaar zijn we overal heel erg vrij in geworden, een 
beetje té vrij.”

Denkt u dat het tij nog te keren is? “Nederlands be-
kendste socioloog, Kees Schuyt, zegt dat je niet zo-
zeer naar waarden moet kijken, waarmee Balkenen-
de bezig is in zijn normen- en waardendebat, maar 
dat je veel meer naar deugden moet kijken. Deug-
den is niet praten, maar doen. Je bént oprecht of je 
hébt geduld. Dat is dus iets wat je in wezen moet 
aanleren. Een waarde kun je niet aanleren. Het 
klinkt heel ouderwets, maar uiteindelijk gaat het 
erom dat we met z’n allen weer een aantal deugden 
proberen aan te leren. Daarnaast is men uiteraard 
terecht bezig om zwaardere straffen uit te delen aan 
mensen die bijvoorbeeld overheidsfunctionarissen 
in functie beledigen of bedreigen. Belangrijk is ook 

dat we sneller straffen. We zijn zo tolerant geworden 
in onze samenleving dat mensen eerst zes maal wor-
den gewaarschuwd voor ze worden bestraft. Een lik-
op-stukbeleid is waarschijnlijk veel zinvoller dan 
dingen steeds door de vingers zien. Het heeft na-
tuurlijk ook met pakkans te maken. Lik-op-stuk is 
een van de weinige dingen die werken. Dat geldt ze-

ker voor geweld, zoals tegen hulpverleners en bus-
chauffeurs. Als je daar niet meteen bovenop zit, dan 
ontstaat er een sfeer van dat je er toch wel mee weg-
komt. En dat zingt snel genoeg rond.”

Waarom is hufterigheid of geweld eigenlijk zo vaak 
gericht tegen hulpverleners en overheidsdienaren? 
“Dat heeft vaak een functie. Uit onderzoek blijkt 
dat deze mensen in een flink aantal gevallen toege-
ven aan geweld. Dat agenten of conducteurs zeg-
gen: ‘Laat die bekeuring maar’ of: ‘Laat dat trein-
kaartje maar’. Uiteindelijk heeft het geweld, of het 
dreigen met geweld, dus effect. Mensen komen er-
mee weg. Dat maakt het probleem natuurlijk alleen 
maar groter. Juist daarom is die lik-op-stukaanpak 
zo noodzakelijk. Zodat niet het idee ontstaat dat je 
ermee wegkomt, sterker nog: dat je er beter van 
wordt als je maar flink dreigt en nog even bij die po-
litieman thuis langsgaat. Dat is natuurlijk fnuikend 
voor zo’n situatie, en überhaupt voor de samenle-
ving.”

W
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‘Agenten of conducteurs zeggen: ‘Laat die bekeuring maar’ of: 
‘Laat dat treinkaartje maar’. Uiteindelijk heeft het geweld, of 

het dreigen met geweld, dus effect’
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CAFÉ ‘IN DE SMITSE’ 
GAAT VERBOUWEN
Café ‘In de Smitse’ op de begane grond in 
het T-gebouw gaat verbouwen en wordt 
tweemaal zo groot. De campuskroeg is zo 
populair, dat uitbreiding noodzakelijk is. 
Klein nadeel: het café is door de verbou-
wing tot 22 mei gesloten. Goed nieuws: het 
café krijgt eigen wc’s.

Dankzij de fi nanciële bijdragen van de Universi-
teit, RSM Erasmus University en investeringen 
van het café zelf, te betalen uit de exploitatie, 
kan vanaf deze week worden begonnen aan een 
grootschalige verbouwing. De huidige ruimte zal 
worden vergroot door een deel van de parkeer-
plaatsen op te offeren voor caféruimte die ruim 
zeventig vierkante meter zal bedragen. Momen-
teel beslaat het gehele café zo’n vijftig vierkante 
meter. 
In de parkeergarage wordt al sinds half januari 
hard gewerkt aan de fundering en het waterdicht 
maken van het parkeerdek op de eerste verdie-
ping. Vanaf maandag 25 februari is het café voor 
drie maanden gesloten om het inpandige deel van 
de verbouwing te kunnen doen. Langer openblij-
ven bleek geen optie. 
Joost Blom, beheerder van ‘In de Smitse’, zegt 
in zijn nopjes te zijn met het feit dat met de ver-
bouwing ‘nu eindelijk’ een aanvang is genomen. 
“Het heeft best even geduurd voordat alles gere-
geld was, maar we zijn zowel de universiteit als 
RSM heel erg dankbaar dat ze hun medewerking 
hieraan verlenen. Ik ben er van overtuigd dat het 
resultaat over drie maanden echt fantastisch zal 
zijn.”
Behalve verdubbeling van de ruimte, zal ook het 
interieur onder handen worden genomen. Zo zal 
onder meer een hoefi jzervormige bar worden 
geplaatst, een lange tafel en een verhoging die 
kan worden gebruikt als podium. Eveneens zal 
het café vanaf mei kunnen beschikken over eigen 
toiletten; tot nu toe moest na enige inname de 
roltrap naar boven worden genomen. Blom cum 
suis maken van de heropening op 22 mei gebruik 
om naast het vertrouwde Hertog Jan Pilsner, een 
aantal andere biermerken te gaan schenken, zoals 
Becks Bier en Hertog Jan Weizen. Overigens 
meldt Blom dat ‘In de Smitse’ altijd tappers kan 
gebruiken die op vrijwillige basis vier uur per 
week achter de bar willen staan. GE

Heb je interesse om biertjes te tappen of wil je 
meer weten, mail naar smitse@rsm.nl 

BELANG DIERPROEVEN MOET DUIDELIJKER
Acht koepelorganisaties uit de farmaceutische industrie, patiëntenverenigingen én weten-
schappers hebben begin februari een brandbrief gestuurd naar het kabinet. Daarin roepen zij 
de regering op zich duidelijker uit te spreken over het maatschappelijke en wetenschappelijk 
belang van dierproeven.

Ook Martje Fentener van Vlissingen, directeur 
Erasmus Dierexperimenteel Centrum, heeft de brief 
ondertekend namens de Nederlandse Vereniging 
voor Proefdierkunde. Aanleiding zijn de toenemen-
de demonstraties, bedreigingen en geweld tegen 
personen die direct of indirect te maken hebben 
met dierproeven. Fentener van Vlissingen weet van 
een stuk of tien mensen binnen haar instelling dat 
zij lastig zijn gevallen. Vermoedelijk ligt dit aantal 
hoger, maar mensen die het is overkomen, praten er 
niet graag over, weet de directeur. Landelijk gezien 
schat zij dat er jaarlijks zo’n tweehonderd inciden-
ten voorvallen waarbij mensen die bij dierproeven 
betrokken zijn in de privésfeer worden lastiggeval-
len. 
Binnen het Erasmus MC is geen centraal meldpunt 
voor onderzoekers of andere betrokkenen die zoiets 
hebben meegemaakt. Fentener van Vlissingen 
betwijfelt of daar veel gebruik van zou worden 
gemaakt. “Ik heb gemerkt dat mensen niet graag 
naar buiten komen met zo’n verhaal, of ze vertellen 
het pas na lange tijd.” Ze probeert daarom te letten 
op medewerkers die minder functioneren of afwezig 
lijken. “Dan stap ik er op af en vraag of ze ergens 
mee zitten. We laten dus niemand aan zijn of haar 
lot over”, benadrukt ze. 
Volgens de directeur worden vaak wetenschappers 
die regelmatig in de media verschijnen, belaagd 
door activisten die precies weten hoever ze kunnen 
gaan. “Neem bijvoorbeeld iemand die ’s nachts 
anoniem wordt gebeld met de mededeling dat hij of 
zij de volgende dag zelf de kinderen niet van school 
hoeft te halen. Zo’n boodschap kan grammaticaal 
niet gedefi nieerd worden als dreigement, maar is 
wel degelijk zo bedoeld”, legt zij uit. Overigens 
is deze uitgekiende vorm van protest niet nieuw; 
dertig jaar geleden is de strategie vanuit Engeland 
overgewaaid naar het vasteland. 
Al jaren is het Erasmus MC bezig meer algemene 
bekendheid te geven aan wetenschappelijk onder-
zoek en het belang ervan voor de samenleving. 

Volgens Fentener van Vlissingen is het essentieel 
om het uitvoeren van dierproeven in relatie te zien 
met het onderzoek waarvoor de dieren gebruikt 
worden. Om dit aan een groter publiek duidelijk te 
maken, organiseerde het Erasmus MC in januari 
bijvoorbeeld de Laurenslezing over proefdieren 
in de wetenschap. Ook door middel van populair 
wetenschappelijke publicaties wil het medisch cen-
trum het publiek bereiken met hun boodschap en 
dat lijkt te lukken. “Mensen reageren enthousiast 
en zijn nieuwsgierig naar dierexperimenteel on-
derzoek”, verklaart de directeur. “Als ze begrijpen 
waarom dierproeven nodig zijn, hebben de meesten 
er vrede mee.” 
Het Erasmus MC zou nog meer transparantie en 
openheid willen geven over dierproeven, maar Fen-
tener van Vlissingen benadrukt dat dit zorgvuldig 
dient te gebeuren, en toegankelijk moet zijn voor 
een breed publiek. Volgens haar kan openheid op 
detailniveau er namelijk juist voor zorgen dat acti-
visten nieuwe kansen krijgen om toe te slaan. Ook 
wetenschappers zouden graag open en enthousiast 
communiceren over hun onderzoek, maar worden 
momenteel geremd door angst voor bedreigingen. 
Met het sturen van de brandbrief slaan de koe-
pelorganisaties voor de eerste keer alarm over de 
negatieve ontwikkelingen voor dierexperimenteel 
onderzoek. Het is belangrijk dat wetenschappers 
vrijelijk hun werk kunnen doen zonder negatieve 
consequenties, menen de ondertekenaars. Want als 
activisten doorgaan met hun acties, zullen meer 
dierproeven worden stopgezet of verplaatst. Vol-
gens de briefschrijvers kan dat consequenties heb-
ben voor de groei van kennis en innovatie op biome-
disch gebied. Omdat Nederland zich wil profi leren 
als kennisland, moet zij hier een stokje voor steken. 
Bovendien heeft de regering een verantwoordelijk-
heid voor een positief imago rond dierexperimenteel 
onderzoek, omdat de overheid in zestig procent van 
de gevallen de subsidiegever is voor het onderzoek 
met proefdieren, aldus de ondertekenaars. LS

NELSON EN GEORGE W. 
REKENEN OP U 
Tijdens de verkiezingen van de Universiteitsraad die 
van eind april tot midden mei gehouden worden, 
moet er wel iets te kiezen zijn. Daarom wordt de 
kandidaatstelling voor de studentengeleding in de 
U-raad momenteel gepromoot. In alle gebouwen op 
Woudestein en Hoboken hangen posters met daarop 
bekende politici, en ook delen de studenten uit de 
raad fl yers uit op de campus. “We hebben speciaal 
gekozen voor een duidelijk beeld en weinig tekst zo-
dat het studenten meteen aanspreekt; politiek is nu 
eenmaal altijd actueel”, legt Sophie Konings, lid van 
de studentengeleding van de U-raad, uit. Behalve 
Bush moeten Kofi  Annan, Nelson Mandela en Nelie 
Kroes studenten interesseren in het Universiteits-
raadslidmaatschap. LS

Can you do 
better?
Show us!

www.eur.nl/medezeggenschap
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De zoektocht naar vrouwelijke topwetenschappers 
blijkt voor de economen een lastige opgave. De tac-
tiek is daarom gewijzigd. Men probeert nu getalen-
teerde onderzoeksters aan te trekken die hun sporen 
buiten de universiteit hebben verdiend. Via het ‘ma-
ture talent’-project hoopt de faculteit succesvolle 
vrouwen te interesseren voor een loopbaan binnen 
de wetenschap, door ze in staat te stellen om in 
slechts twee jaar te promoveren. 
Verleden jaar verscheen de eerste advertentie over 
het ‘mature talent’-project en dat resulteerde in een 
goede respons. Vier van de vijf beschikbare onder-
zoeksplaatsen konden worden bezet. Het project zal 
de komende drie jaar nog voortgezet worden. In 
maart of april volgt een nieuwe ronde.
Een van de vrouwen die afgelopen september de 
overstap naar de universiteit heeft gemaakt is drs. 
Mirjam van Ginkel (36). Na haar studie economie 
aan de EUR werkte zij eerst een paar jaar bij de 
marketingafdeling van een openbaar vervoersbe-
drijf, om vervolgens te switchen naar Campina. 

Daar hield ze zich vooral bezig met de introductie 
van nieuwe voedingsmiddelen en het bedenken van 
nieuwe strategieën voor de verhoging van de omzet 
van bestaande producten. Een hectische wereld 
waar snel handelen een vereiste is.  “In het bedrijfs-
leven heb je geen twee jaar de tijd voor grondig on-
derzoek naar een vraagstuk. Het draait om snel-
heid, anders loop je achter de feiten aan. Als je voor 
een dilemma komt te staan, moet je een keuze ma-
ken op basis van zakelijk instinct.” 
Hoewel Van Ginkel de werkomgeving binnen het 
bedrijfsleven uitdagend vond, was haar keuze voor 
een terugkeer naar de EUR snel gemaakt. “Toen ik 
de advertentie zag, dacht ik direct, dit is iets voor 
mij. Ik had in de loop der jaren toch behoefte aan 
meer diepgang gekregen. Het tweejarige promotie-
traject is bovendien erg aantrekkelijk. Zo kun je 
binnen afzienbare tijd toch een goede uitgangsposi-
tie creëren voor een loopbaan aan de universiteit. 
Weliswaar ga ik er qua salaris iets op achteruit, 
maar geld is voor mij niet het belangrijkste.” MG

FEW JAAGT OP VROUWEN VAN 
BUITEN DE UNIVERSITEIT
Vrouwelijke wetenschappers zijn een zeldzaam verschijnsel aan de economische faculteit. Het 
project ‘mature talent’ moet daar verandering in brengen.

EN WEER VERLAAT 
EEN SUCCESVOL BE-
DRIJF DE ‘INCUBATOR’
Het Erasmus MC heeft Crosslinks, een spin-off 
onderneming van de afdeling Bio-informati-
ca, verkocht aan het management. Crosslinks 
is het zesde bedrijf dat de Erasmus Holding 
verlaat en zelfstandig verdergaat.

Crosslinks bestaat 2,5 jaar en analyseert in op-
dracht van de farmaceutische industrie en bio-tech-
bedrijven grote databestanden met biologische ge-
gevens. “Wij kunnen het profiel van een patiënt be-
palen aan de hand van heel veel meetgegevens uit 
experimenten met eiwitten of DNA”, legt directeur 
van Crosslinks, Ronald Nanninga het kort uit. 
“Crosslinks combineert kennis van statistiek, biolo-
gie en automatisering.”
Volgens Steef Blok, directeur van de afdeling Ken-
nistransfer van het Erasmus MC, is bio-informatica 
op dit moment ‘hot’ en was het dus tijd om de be-
staande kennis te gelde te maken. “Het is een mooie 
manier om bestaande kennis en apparatuur beter te 
gebruiken. Bovendien geloven wij, dat het beter is 
het stokje van een succesvolle onderneming door te 
geven aan ondernemers. Wij als Erasmus MC Hol-
ding zijn geen onderneming, maar brengen een idee 
naar de markt. Zodra de onderneming zich heeft be-
wezen, moet de markt zelf het werk doen.”
Crosslinks was één van de bedrijven in de zogehe-
ten ‘incubator’ van de Erasmus Holding, waar van 
een wetenschappelijke idee een onderneming wordt 
gekweekt. De ‘incubator’ maakt deel uit van het va-
lorisatieproces waarmee het Erasmus MC de weten-
schappelijke kennis ‘naar de markt brengt, om er 
wat aan te verdienen’, omschrijft Blok.
Inmiddels heeft de Erasmus Holding veertig bedrij-
ven opgericht, waarvan er in 2007 zes de ‘broedma-
chine’ hebben verlaten. Van de opbrengst gaat 20 
procent naar de betrokken onderzoekers, 40 procent 
naar de afdeling en 40 procent naar de centrale kas. 
Over het bedrag dat is betaald voor Crosslinks, 
doet Nanninga geen uitspraak. Wel geeft hij aan 
dat verzelfstandiging nodig was om ‘mee te kunnen 
in de vaart der volkeren’. 
Prof. Peter van der Spek, hoofd van de afdeling 
Bio-informatica en lid van het management, is te-
vreden over de verkoop: “Samenwerking tussen 
Crosslinks en de afdeling Bio-informatica levert 
veel synergie op. We verwachten dat dit na de ma-
nagement buy-out nog beter wordt door samenwer-
kingsprojecten in binnen- en buitenland.”
De verzelfstandiging van Crosslinks betekent na-
melijk niet dat de banden met het Erasmus MC vol-
ledig zijn doorgesneden. Zo ‘huurt’ Crosslinks voor 
haar werkzaamheden de apparatuur van het Eras-
mus MC en koopt ze kennis in die de medische we-
tenschappers hebben. “Maar ook andersom kunnen 
wetenschappers gebruikmaken van de expertise die 
we bij Crosslinks opdoen”, aldus Nanninga. WG

GOLFEN VOOR JE CARRIÈRE
Hoe kun je nu beter ontdekken of iemand doorzettingsvermogen heeft en zich wil ontwikkelen, dan tijdens 
een potje golf? Studenten en recruiters van Atos Consulting (IT en advies) ontmoetten elkaar daarom 
op een zonnige middag in februari bij golfclub GCR aan de Rotterdamse Kleiweg. De golfclinic was 
onderdeel van de Recruitment Days die het grootste deel van februari op de campus woedden. Ook Duff 
&Phelps, Capgemini en Henkel namen de studenten mee uit golfen. Aegon koos voor klimmen en Green-
wich Consulting hield een High Tea voor potentiële werknemers. WG (foto: Levien Willemse)
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JURIDISCHE KENNIS 
OPDOEN IN DE BIOS
De juridische faculteit organiseert per 3 maart 
elke maand een filmavond in bioscoop Cine-
rama. De films hebben een juridisch tintje en 
zullen ingeleid worden door een hoogleraar of 
docent van de EUR.

Tot de zomer zijn drie filmavonden ingepland 
waarop ‘Karakter’, ‘Rainmaker’ en ‘12 Angry Men’ 
vertoond zullen worden. Stuk voor stuk hebben de 
films iets te maken met het recht en zijn dus interes-
sant voor zowel Nederlandse als buitenlandse 
rechtenstudenten- en medewerkers. Het geven van 
een korte uitleg voorafgaand aan een film geeft 
de vertoning net wat meer diepgang, vindt prof.
dr. Frank Smeele, één van de organisatoren. “De 
betreffende hoogleraar kan de kijker uitleggen op 
welke juridische elementen hij of zij tijdens de film 
moet letten, en dat is extra leuk en leerzaam.” 
Het idee voor de filmavonden ontstond spontaan 
tijdens een hooglerarenvergadering. Volgens Smeele 
reageerde iedereen enthousiast en rolden meteen 
allerlei interessante filmtitels over tafel – inspiratie 
genoeg dus. Een speciale filmcommissie zoekt de 
films uit; die bestaat, naast Smeele, uit prof.dr. 
Siewert Lindenbergh en de rechtenstudenten Mark 
van ’t Westende, Paul Tjiam en Heleen van Loon. 
Bij het selecteren van een film let de commissie ook 
op het type recht, zodat het de ene avond gaat over 
strafrecht en een andere keer over mensenrechten of 
civiel recht. Na het bepalen van de titel wordt een 
hoogleraar bij het onderwerp gezocht. “Dat zal niet 
moeilijk zijn, want vaak biedt zich vanzelf iemand 
aan bij een bepaald onderwerp”, lacht Smeele.
Nu al heeft de filmcommissie veel positieve reacties 
gehad van studenten en medewerkers. Smeele 
heeft zelfs van advocaten die werken in Rotterdam 
gehoord dat zij het een leuk initiatief vinden en 
graag een keer langskomen. De organisator blijft 
echter nuchter: “Er is altijd nog een verschil tussen 
enthousiast zijn en daadwerkelijk naar de bioscoop 
komen.” 
Als locatie is gekozen voor Cinerama, omdat een 
film in een bioscoopzaal toch prettiger is dan in een 
collegezaal, meent Smeele. Bovendien kan na de 
film in café Opa in de Witte de Withstraat nage-
praat worden onder het genot van een biertje. LS

Maandag 3 maart draait ‘Karakter’ . Kaartjes kos-
ten € 5,- en zijn te koop aan de kassa van Cine-
rama. Reserveren niet mogelijk. Tijd: 19.00 uur. 

ALAIN CLARK TREEDT OP VOOR SELECT PUBLIEK
Zanger Alain Clark was de grote naam op de editie 2008 van het StuKaFest in Rotterdam. In de kamer van 
studente Shirma aan de Goudsesingel verzorgde hij – samen met een gitarist en een uit twee dames be-
staand achtergrondkoortje – drie akoestische optredentjes. Clark speelde onder meer de hit ‘This ain’t gon-
na work’ en het nummer ‘Fell in love’ van zijn laatste cd ‘Live it out’. Dat hij juist bij Shirma op de kamer 
speelde, is niet geheel toevallig. Zij maakte deel uit van het achtergrondkoor van Live it out. Het bezoek 
kon na afloop met Clark op de foto en, indien gewenst, een handtekening krijgen. Op de eerste set was zelfs 
een filmploeg van het ANP afgekomen, weet een StuKaFest-organisator te vertellen. In totaal kon op vijf-
tien studentenkamers naar toneel, cabaret, muziek, literatuur dan wel film worden gekeken en geluisterd. 
Op één avond konden studenten drie voorstellingen van een half uur bezoeken. De avond werd afgesloten 
met een feest in Waterfront. Daar trad voor een kleine tweehonderd man publiek Charlie Dée op, alsook 
Mowmite & Randy, die eerder dit collegejaar de publieksprijs van ‘Het Oor van Erasmus’ in de wacht 
sleepte. GE (foto: Levien Willemse)

De middag is bedoeld als leuke afsluiting van het 
vak Bedrijfskundige Vaardigheden, waarin de 
studenten onder andere hebben leren debatteren. 
Aan bod kwamen onderwerpen als criminaliteit in 
Rotterdam, milieu en het onderwijs op de EUR. 
Onder leiding van Lars Duursma, wereldkampioen 
debatteren op universiteiten in 2006, werd in vier 
rondes beslist wie de beste debater van de middag 
was. Na elke ronde viel de helft van de kandidaten 
af zodat werd afgesloten met een één-op-één battle 
tussen Stephan Rebel en Bram Grijzen. Grijzen 
won uiteindelijk de titel.
Volgens de jury ging Grijzen goed door op argu-
menten van anderen en kon hij zijn punten goed 
onderbouwen. Ook had hij mazzel met de laatste 
stelling over het invoeren van een numerus fixus bij 
RSM; het is als eerstejaars student van deze studie 
makkelijker om tegen, dan vóór de stelling te zijn. 
De winnaar blijft nuchter onder zijn overwinning, 
zelfs als hij door twee dames van de organisatie 
op het podium wordt gezoend à la dagwinnaar bij 
de Tour de France. Hij had verwacht tot de tweede 
ronde te komen, maar merkte dat hij meer zelfver-
trouwen kreeg naarmate het debat vorderde. “Als 

het lekker gaat, durf je meer te zeggen. Bovendien 
had ik in de eerste ronde het geluk vooraan te zitten 
zodat de debatleider me sneller het woord gaf.”  Wel 
vindt Grijzen het jammer dat enkelen in de eerste 
ronde niets hebben kunnen laten horen aan de jury, 
want er zaten een paar goede debaters tussen die 
helaas meteen werden weggestuurd.
Positief verrast over het niveau van de debaters 
was Daniël Springer, tweedejaars economie & recht 
en sinds anderhalf jaar lid van EDS. Volgens hem 
moet een goede debater duidelijk praten en op een 
krachtige en bondige manier zijn punt maken. Dat 
eerste was geen probleem, maar vooral dat laatste 
werd nogal eens vergeten door de deelnemers. 
Aan de andere kant kreeg een enkeling de krie-
bels van de microfoon, waardoor die zijn mening 
twijfelachtig en slecht hoorbaar brachten. Springer: 
“In zo’n geval hebben mensen al geen zin meer om 
te luisteren, terwijl diegene best een goed punt kan 
hebben.” Springer vond dat de RSM-debaters qua 
inhoud nog wat dieper op de zaken in mogen gaan, 
maar een goede presentatie hadden ze wel. Zeker 
voor mensen die geen debatachtergrond hebben, 
vindt het EDS-lid. LS

DEBATTEREN IS MEER DAN DUIDELIJK PRATEN 
Tijdens het grote RSM debat op 20 februari streden 34 eerstejaars om de titel debater of the year met 
als ludieke prijs een badjas met als opschrift ‘debatjas 2008’. Samen met een ervaren debater van de 
Erasmus Debating Society (EDS) nam Erasmus Magazine de jonge debaters de maat.

Kort en bondig een punt maken, is een essentieel onderdeel van debatteren.              (foto: Levien Willemse)



KRETEN
Even wat kreten doornemen die ik onlangs in 
het publieke domein aantrof. Het is maar een 
willekeurige verzameling die ik al lopende of 
lezende aanlegde, maar toch kan zo’n collec-
tie iets zeggen over de tijd waarin we leven. 
Het geeft een indicatie waar mensen zich 
druk over maken – en vooral ook waarover ze 
zich juist niet druk maken, of niet meer.
 Op een billboard op straat las ik: 
‘Volkswagen. De naam zegt alles’ – zo’n beet-
je in de trant van ‘Miele. Er is geen betere’. 
Maar zouden ze bij die autofabriek nog we-
ten dat de naam volkswagen destijds een 
vondst was van Adolf Hitler? Autobahn en 
VW-kever zouden dienen om het Duitse land 
te ontsluiten voor het Autowandern, het au-
tomobiele toerisme in nationaal-socialisti-
sche dienst. Je vraagt je dan af: ‘Volkswagen. 
What’s in a name?’
 Op de cover van de veelgelezen Linda 
zag ik in grote letters: ‘Schijt aan Sonja’. Dat 
trof mij, want de naam Sonja associeer ik on-
middellijk met de beste en meest spraakma-
kende presentatrice uit de geschiedenis van 
de Nederlandse televisie: Sonja Barend. 
‘Sonja’ was een begrip lang voordat het mode 
werd om sterren van allerlei kunne alleen 
met de voornaam aan te duiden. Maar dertig 
jaar televisiekracht verbleekt als sneeuw voor 
de zon bij de zoveelste hysterie over het zo-
veelste dieet: Linda had geen schijt aan Sonja 
Barend maar aan Sonja Bakker. Much ado 
about nothing.
 ‘Kredietcrisis is economische elandproef 
voor de financiële sector’, meldde mijn kwali-
teitskrant, verwijzend naar de wereldwijde fi-
nanciële instabiliteit als gevolg van de 
Amerikaanse hypotheekcrisis. Onrustbarend 
is hier echter het woord elandproef: dat ver-
wijst naar een Scandinavisch autoblad dat 
ooit een gloednieuw type Mercedes liet kan-
telen door via een abrupte stuurbeweging 
met onverminderde snelheid een eland te 
willen omzeilen. Kennelijk verkiest men rake-
lings passeren boven remmen en rustig 
wachten – in dat opzicht is de elandproef 
geen test voor financiële of automobiele on-
besuisdheid, maar juist een bijdrage daaraan.
 Tot slot zag ik in Amsterdam op een 
spoorviaduct geklad: ‘Freedom lives when the 
state dies’. Dat is niet alleen een ernstige mis-
vatting maar vooral so seventies! Een misvat-
ting, want meestal ontstaat waar de staat 
sterft geen vrijheid, maar een burgeroorlog. 
En erg seventies, want de huidige politicus of 
bestuurder ziet zo’n kreet alleen nog maar 
als een verzoek om zo’n viaduct privaat te fi-
nancieren, of gewoon de spoorwegen op te 
doeken. 
 Je vraagt je af of we nog wel weten wat 
we willen. Mijn favoriete spreuk blijft daarom: 
‘Soyez raisonnable, demandez l’impossible!’
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  Gijs van OenenCARPACCIO, RIJSTTAFEL, MAAR GEEN OUDERS
De wetenschappelijke talenten werden gelauwerd en ook de honoursstudenten kregen roze taart 
en een letter of recommendation uit handen van rector Steven Lamberts, op de Talent Day van 12 fe-
bruari in bar-ristorante Siena. De ouders van de honours waren ook welkom. Maar waar waren 
die eigenlijk?

Komt de Nederlandse democratie in de verdrukking 
door het zenden van militairen naar Afghanistan 
om daar de democratie uit de verdrukking te hel-
pen? Op die vraag moet een antwoord komen tij-
dens het grote congres van de Meesterweek op 
dinsdagochtend 11 maart. “De missie heeft op vele 
manieren invloed op Nederland”, vertelt Simon 
Velthuizen, voorzitter van de Meesterweek- 
commissie. “Mensen sneuvelen, de missie kost veel 
geld en middelen en er komen reacties die gevolgen 
kunnen hebben voor de samenleving hier, want ei-
genlijk zijn we min of meer in oorlog.” 
Een scala aan sprekers zal aantreden om de thema-
tiek te belichten; Vik Franke, al jaren documentaire-
maker in Afghanistan (‘Smile & Wave’, ‘DutchMil’ 
en ’09:11 Zulu’), Sebastiaan Pompe, werkzaam 
voor de Wereldbank in Afghanistan, en Jan Pronk, 
om er een paar te noemen. 
Tijdens de forumdiscussie later die dag, zal de rela-
tie tussen terrorismebestrijding en privacy centraal 
staan. “De spanning tussen die twee is toegeno-
men”, aldus Velthuizen. “Internetproviders, mobie-
le telefoonaanbieders, luchtvaartmaatschappijen, 
allemaal moeten ze gegevens jarenlang bewaren. 
Die gegevens worden ook meer en meer uitgewis-

seld met andere landen. Gevaar voor misbruik van 
gegevens door de schaalvergroting van opslag en 
uitwisseling is groot. Waar trek je de grens? We wil-
len per slot van rekening niet in een politiestaat le-
ven, maar aan de andere kant lijkt de roep van bur-
gers om ingrijpen van de overheid ook groter te 
worden.”
Onder leiding van dagvoorzitter Prem Radha-
kishun zullen diverse experts hun mening hierom-
trent ventileren, zoals advocate mr. Inez Weski, die 
onder anderen Desi Bouterse verdedigde, Tweede 
Kamerlid mr. Fred Teeven en hoogleraar rechtsfilo-
sofie René Foqué. Ook zal mr. Diederik Greive zijn 
opwachting maken. Hij is binnen het Openbaar 
Ministerie onder meer verantwoordelijk voor in-
breuken op de privacy ten behoeve van opheldering 
van misdrijven en opsporing van gezochte perso-
nen. GE

De Meesterweek duurt van maandag 10 tot en 
met vrijdag 14 maart. Voor het Congres en de 
Forumdiscussie op dinsdag zijn nog kaarten ver-
krijgbaar. Prijs respectievelijk € 3,- en € 2,-. Voor 
meer informatie, ga naar www.meesterweek.nl

MEESTERWEEK DISCUSSIEERT OVER 
KWETSBARE DEMOCRATIE
De achttiende Meesterweek staat in het teken van het thema ‘Democratie in de verdrukking’. Tijdens 
een congres zullen de consequenties van de Nederlandse missie in Afghanistan voor onze democra-
tie de revue passeren. Een forumdiscussie gaat dieper in op de wankele verhouding tussen terroris-
mebestrijding en recht op privacy. 

Op de Talent Day is het eerst de beurt aan de 27 on-
derzoekers die subsidies binnensleepten. Onder het 
motto ‘alle 27 uitstekend!’ en het genot van een re-
mole-wijntje, carpaccio en rijstschotel krijgen ze de 
felicitaties in ontvangst. Ook de klas van zo’n der-
tig honoursstudenten, de talentjes die naast hun re-
guliere curriculum een extra interdisciplinair vak-
kenpakket volgden, wordt gelauwerd. Wat hebben 
ze eigenlijk geleerd? “Dat vele interpretaties moge-
lijk zijn”, zeggen ze op het podium. En nog veel 
meer natuurlijk. Zo kwam bij de jongeheren het 
idee op dat je met een hologram een bewegend 
vliegje op een urinoir kan projecteren. Maar ook 
dat kan natuurlijk anders. “Je kan ook een stokje 
met een vlieg plaatsen. Dat kost geen energie.”
De ouders waren ook uitgenodigd. Maar zo te zien 
zijn er maar een paar aanwezig. Hoe komt dat? 
Honour Léon Marijn: “Die zitten in Japan.” 
Ferdinand Delcker: “Die zitten in Duitsland.” En 
Vatan Huzeir: “Mijn ouders zitten gewoon in 
Nederland. Maar ze kunnen niet vandaag. Ik verras 
mijn ouders wel met m’n vette letter of recommen-
dation.”
De ouders van Anne-Fleur Roos zijn er wel. Zijn 
ze trots? Moeder: “Ja trots, of nou ja, trots mag je 

eigenlijk niet zeggen toch? We zijn blij voor haar dat 
ze deze kans krijgt. En het is leuk om te zien waar 
die leuke jonge mensen met elkaar mee bezig zijn.” 
Honour Mara van der Lugt op het podium: “En met 
de meiden hebben een ranglijst gemaakt van de 
jongens, van hoe begeerlijk ze zijn. Daar gaan we 
verder niets over zeggen!” DR (foto: Michelle Muus)
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In the past decade, more then 28 billion euro was spent on 
alleviating world poverty and its related problems. Apart 
from the fact that this amount is no more than an ‘adequate’ 
measure, and that the same amount is spent every month 
both on war and on agricultural subsidies, it is important to 
understand why development aid in most of its forms hardly 
produces any large-scale or significant results. Two thirds 
of the world’s population live in poverty and suffer from 
all kinds of poverty-related problems. These include poor 
educational prospects, little or no access to markets, HIV-
AIDS, unemployment, cultural barriers preventing change, 
and a lack of safe drinking water and adequate sanitation, 
with its consequent health risks. In a number of instances, 
such situations are aggravated by the fact that the country 
concerned is in a state of war. The Millennium Development 
Goals, (MDGs), may well be considered the most generally-
accepted means to make this world a better place. The MDGs 
cover all aspects of underdevelopment and as such form a 
brief and appealing list of solutions. However, the attempts 
to fulfil these aims fail monumentally. 

So why? When taking a close look at the world once more, 
it becomes clear that the scope of the MDGs is perhaps 
too large. To make a comparison: the problems addressed 
are not those of a burst dam. Although the effects can be 
devastating, the dam is located in one place and can be 
fixed, followed by a quality check of other dams to prevent 
the disaster from repeating itself. Poverty does not have 
a ‘one-size-fits-all’ solution. It is not limited to a specific 
geographical area, the causes are manifold and most of these 
cannot be controlled or prevented effectively. 
Western Europe’s wealth or so-called development is not 
the result of some master plan or the Marshall Plan. It is 
even doubtful whether democracy and the nation states are 
the prime reasons for its prosperity. It is quite possible that 
without the VOC-entrepreneurs the Netherlands might never 
have had a Golden Age. Indeed, the fact that the Netherlands 
developed into a wealthy nation cannot be primarily 
attributed to the state, government or legislators. So how is 
it that the development of other parts of the world is then 
still considered a prime task of the state, government and 
legislators? 
Furthermore, the state is reactive in nature: it responds, 
increasingly, to polls and other seemingly predictive 
instruments of the future distribution of power. How does 
this relate to development aid? It appears that development 
aid is not based on needs and pragmatism, but on popularity 
and identification. For example, water and sanitation are not 
issues for the self-styled ‘developed’ world, because no one 
can imagine what life is like without at least one toilet and 
drinking water to flush it. At the same time, most of us know 
someone with HIV, and therefore HIV has been made part of 
development policies. The fact that the transition from HIV to 
AIDS greatly depends on antibodies, and that the existence 
and survival of these antibodies are positively influenced 
by access to safe and clean water and sanitation is of little 
or no significance to us. HIV scores and water does not. This 

mechanism explains the current popularity of climate change 
in societal discourse. No one cares about the fact that in 
past decades the duration and intensity of tropical rains has 
decreased. Instead, one is frightened by the idea that the cost 
of a barrel of oil will exceed 100 dollar. The vivid impression 
of this nearing moment produces action; the moral principle 
of solidarity does not. The state appears to have been taken 
hostage by this system and the short-sighted and reactive 
nature of politics is approved of under the heading of the 
“peoples’ will”. 
Business is not necessarily better in practice; however, 
in contrast to the state it has a lot of potential. Whereas 
development aid appears to be a beached whale, business 
is its cousin that freely swims the oceans. The focus should 
thus be on the direction this whale is going. This is where 
business enters the field of development aid and where the 
state can still do a little. In other words, the question should 
not be whether to have development aid or not, but what the 
adopted mechanism should be. 

So what is the direction of business? Entrepreneurship can 
be seen as the recognizing of opportunities and taking 
them. Following the ‘Bottom of the Pyramid’ scenario 
sketched by Prahalad and Hammond, the four billion people 
in the underdeveloped world constitute a major business 
opportunity. However, the rest of the world provides 
sufficient or less risky opportunities that can be exploited 
first. As such, there is no doubt that the African continent will 
one day be the focus for business opportunities. 
The question is how to keep this momentum and move 
forward? Public procurement can do this! All EU member 
states should agree on the Europe-wide public procurement 
of their development policies. The European focus increases 
the potential and the scope of addressed issues. For instance, 
the Netherlands could “adopt” the problem of water and 
sanitation in the region they believe this problem is the most 
severe. Sub-Saharan Africa does not constitute a region, 
Rwanda does. The specification of a region depends on the 
practical consideration of ‘achievability’. One should dare 
to focus on one problem in one area and let other member 
states focus on different problems in possibly different areas, 
or different areas and possibly different problems. As problem 
and area are chosen, the amount of aid and the duration of 
aid should be set. The enactment of the policy should then 
be left to entrepreneurs. By publicly procuring development 
in a certain problem and region, entrepreneurs are invited to 
take the opportunities existing. This way, the development 
aid will not go to corrupt governments, or bureaucratic 
organisations, but to small entrepreneurs who dare to take 
an opportunity when they see it. The state could select the 
most promising ideas, but should not interfere with the 
businesses themselves. The aid is predetermined and will 
terminate after some years. It works to decrease the risk more 
and to direct the ‘whale’ towards certain regions. The only 
governing principles should be those of achievability, local 
inclusion and non-funnelling. The first is already described, 
the second refers to the involvement of local people and local 

THE WORLD IS FULL OF OPPORTUNITIES
Development aid and policies try to solve too many problems on too wide a scale to be really effective. The problem of 
development aid is exacerbated by the reactive nature of politics. It is time for change, and business has always been 
ready for this. Entrepreneurship is the driving force behind change, a powerful tool, and neither fully understood 
nor fully exploited by governments. Entrepreneurship is a business tool. It lays the foundations for development and 
prosperity. It is time for change: it is time for entrepreneurship, according to Reinout Wissenburg in his winning essay  
of the Max Havelaar essay competition “Change the world in 1500 words”.

Essay
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VERHUFTERING 
SAMENLEVING?
Afgelopen oud & nieuw was er in het hele land 
veel onrust onder jongeren, met vernielingen 
als gevolg. Geven deze gebeurtenissen aan 
dat onze samenleving aan het verhufteren is? 
Hoe denken EUR-studenten hierover? En staan 
zij zelf op voor ouderen, gooien zij hun afval 
netjes in de prullenbak en zijn zij aardig voor 
hun medemens? 

Hanny Holstein, tweedejaars wijsbegeerte: “Af 
en toe minder aardig of sociaal doen, zit in de 
menselijke natuur en is ook van alle tijden. Mis-
schien wordt het tegenwoordig op een andere 
manier geuit. Ik merk aan mezelf dat het aan 
mijn bui lig of ik aardig ben tegen anderen of 
niet. Ben ik chagrijnig, dan kan ik in de super-
markt best een keertje voorpiepen en hoeft de 
kassajuffrouw geen glimlach van me te ver-
wachten. Aan de andere kant gooi ik geen rom-
mel op straat.”

Ajmal Majidi, derdejaars international business 
administration (IBA): “Zulke berichten over de 
verhuftering van de samenleving worden altijd 
overdreven. Ook in Plato’s tijd werd er al ge-
zegd: ‘Nou, die jeugd van tegenwoordig...’. Wel 
merk ik dat de hele samenleving naar rechts 
verschuift waardoor mensen individueler en 
minder sociaal worden. Bij mezelf merk ik dat 
als ik ’s ochtends op de fiets zit en voetgangers 
me in de weg lopen op het fietspad. Dan kan ik 
het niet nalaten om even extra hard te bellen. 
Desondanks blijft Nederland een fijn land om 
te wonen.”

Wouter Slootman, schakelstudent economie: “In 
de eerste plaats vind ik mezelf behoorlijk soci-
aal, en anders zou ik dat meteen veranderen. 
Qua asociaal gedrag is er in de loop van de tijd 
weinig veranderd, maar er wordt tegenwoordig 
veel meer de nadruk op gelegd. Door die uitver-
groting lijkt alles erger te zijn geworden. Wel is 
het beeld van wat vriendelijk is en wat niet, ver-
anderd. Ik erger me wel eens aan dingen die ik 
zie of hoor op straat, maar hecht er niet zoveel 
waarde aan. Pas als het asociale gedrag tegen 
mij gericht is, zal ik er iets van zeggen.” 

Linda Kraakman, tweedejaars bedrijfskunde: “Ik 
merk er weinig van dat de samenleving meer 
aan het verhufteren zou zijn. Aso’s heb je altijd 
en overal gehad en ik heb er geen last van. Wel 
moet ik bekennen dat ik mijn kauwgom altijd 
op straat gooi, waarna ik denk: eigenlijk mag 
dat niet. Maar het kan erger, want langs de 
snelweg zie ik vaak afval van McDonald’s. Daar 
zul je mij niet op betrappen.”

  Aangeschoten

Van der Schot

communities in the business, and the last refers 
to the profit streams: profits made should be re-
invested in the country in question and not be 
funnelled out of this country. This model could 
well be adopted by multinational enterprises, 
(MNEs), as an in-house system of market 
exploration and penetration. 

However, the question then remains, why would 
an MNE do anything like this? As has been 
said already, the world is still full of less risky 
opportunities waiting to be exploited first and 
it is here that the state can play a pivotal role in 
development aid. The entire system is built on 
the belief that entrepreneurship and business is 
not determined by popularity but by opportunity. 
The state has returned to its role of facilitator, 
a role that needs to be taken up in order to 
move forward the momentum of exploiting 
opportunities in less developed regions. The 
state is the only actor able to give business 
direction. By facilitating public procurement and 
by setting up diplomatic trade representations, 
the entrepreneurs’ attention can be drawn to 
hyper-problematic regions and their move to the 
selected area can be guided. Furthermore, the 
commercial representatives of the embassies 
can investigate what changes in the political 
and bureaucratic system of the host countries 
would significantly increase the potential of 
the projects, thereby increasing their impacts 

and reducing the risks. By communicating on 
a European level, the states can ensure the 
necessary coverage of problems. However, 
the focus of one state on one problem in one 
area for a specified time greatly increases the 
impact of such focus. The state would return to 
its own playing zone and invite businesses to a 
completely new, unexploited playing zone full 
of opportunities that can hardly be dismissed. 
The main change for the public will be that it 
becomes acceptable to make money through the 
commercial exploitation of developing countries 
as long as this effectively moves them up the 
development ladder. The main change for states 
will be the recognition of the fact that although 
all problems demand solutions, not every 
country can provide solutions to all problems. A 
certain kind of prioritization is needed, however 
not based on popularity but on necessity. The 
main change for the business community will 
be the recognition that it is the driving force 
behind change and as such has the chance and 
opportunity to offer solutions. The world is full 
of opportunities. One will have to be pessimistic 
to not see them; one must be stupid to not take 
them!

Reinout Wissenburg is master student Global 
Business and Stakeholder Management at 
RSM Erasmus University
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SSST! 
IK PROBEER TE WERKEN

De 10 geboden voor 
het gebruik van de pc-
zalen
 
1. Het spelen van com-
puterspelletjes is niet 
toegestaan 
2. Telefoneren mag niet 
3. Gesprekken dienen 
beperkt en op gedempte 
toon gehouden te 
worden
4. In de stiltezone wordt 
niet gesproken
5. Het is niet toegestaan 
een radio of ander 
audioapparaat – op een 
dusdanige wijze dat het 
voor anderen te horen 
is- te gebruiken
6. Alle gangpaden 
moeten vrij blijven in 
verband met brand-
weervoorschriften
7. Voedsel en drank mo-
gen niet zichtbaar zijn 
8. Een afsluitbaar flesje 
water wordt ‘ooglui-
kend’ toegestaan 
9 Roken is verboden
10. Op veel plekken mag 
je niet langer dat twee 
uur achter elkaar inge-
logd zijn. Ook vanwege 
RSI-gevaar

De computerzalen van Woudestein zijn volgens sommigen de graadmeter 
voor de hedendaagse maatschappij buiten de campus, want wat eens plek-
ken waren voor studieuze stilte, zijn nu vrijplaatsen voor hufterigheid. De 
faculteit Sociale Wetenschappen is het gesodemieter meer dan zat en gaat de 
regels strakker handhaven.              tekst Daan Rutten en Lindemarie Sneep illustratie Enio Ramalho
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en willekeurige donderdag maakt EM 
undercover een rondgang langs de compu-
terzalen van verschillende faculteiten. Op 
de deur van de pc-zaal in het H-gebouw 

(vooral voor economiestudenten) is te lezen: ‘stilte!’. 
Binnenin de zaal zelf hangen – overal - herinnerin-
gen aan de bedoeling van deze plek: rustig kunnen 
werken aan een computer. Op het hoekje van elk 
beeldscherm is een plakker aangebracht: “Ssst, 
this is a silence room. Intended to work quietly by 
yourself – no group work, discussions etc.”Het is 
ook ten strengste verboden om te bellen en te eten. 
Alleen een afsluitbaar flesje met water wordt, zo te 
lezen, ‘oogluikend’ toegestaan. Wie zich niet aan de 
regels houdt, loopt kans een verbod te krijgen om 
de zaal nog te betreden. Later deze dag wordt dui-
delijk hoe serieus dat dreigement wordt genomen, 
of niet.
De studentengeleding in de FSW-raad luidt begin 
februari nog maar eens de noodklok over de pc-
zalen van de faculteit, op de vierde etage van het 
T-gebouw. De klacht is al oud, maar kwam nooit 
echt tot een oplossing. Bovendien lijkt de toestand 
zich te verergeren. Er zijn altijd weer een paar aso-
cialen die het verpesten voor de rest. Ze gebruiken 
de computers om filmpjes te kijken op YouTube. 
Of om spelletjes te spelen. Ze zijn brutaal, ze tele-
foneren luidkeels over privéaangelegenheden, en 
doen dat ook in de pc-zalen die uitdrukkelijk zijn 
verklaard tot stiltezone. Voor je het weet is iedereen 
rumoerig. Serieus werken aan je scriptie is dan on-
mogelijk. Verkassen is ook lang niet altijd een optie. 
De andere pc-zalen zitten vaak helemaal vol, of het 
is er net zo luidruchtig. Bovendien is het op de EUR 
in principe niet mogelijk om binnen een andere 
faculteit in te loggen op een computer. Tenzij je bij 
meerdere faculteiten staat ingeschreven. 

Broodje op toetsenbord  Terug 
naar het H-gebouw van de economen. Een paar 
minuten van observatie laat zien dat niet alleen 
de Sociale faculteit met het probleem kampt. 
“Silence!” en “No Group work allowed”, maar een 
blonde jongen loopt triomfantelijk van de ene naar 
de andere kant van de zaal om zijn kameraden 
hardop te instrueren. Niet eten? Het meisje aan de 
computer voor hen pakt een papieren zak met een 
broodje uit haar tas, legt hem op het toetsenbord, 
scheurt hem luid en duidelijk open en laat het zich 
bijzonder goed smaken.  
Er gebeurt steeds meer. Rechts achterin praat een 
jongen met pet op, zij het bedeesd, bijna onafgebro-
ken in een mobiele telefoon. Twee meisjes praten 
met elkaar én in hun telefoon over ‘een avondje 
feest’. Een van hen eet vervolgens een appel. De 
drie jongens naast hen, die schijnbaar op hen wach-
ten, lachen of spelen een spelletje op een I-pod. Het 
geluid dat daarbij de oordopjes verlaat – het klinkt 
als een digitaal klokkenspel – is tot op de gang te 
horen. Spreek je ze aan dan willen ze anoniem blij-

ven en zeggen ze: “Je wacht op je groepje en dan ga 
je je vervelen. De zalen waar je mag praten, zitten 
meestal vol. Terwijl bijna alle studenten willen pra-
ten.” En over de sancties die overal ophangen: “Die 
heb ik niet gezien.”
Het is niet overal even rumoerig, maar overal is 
geroezemoes, wordt er gegeten en soms ook gebeld. 
Alleen in de formele sfeer van de universiteitsbiblio-
theek is het echt stil bij de computers. Die dag is 
het in het T-gebouw, de zalen van RSM en Sociale 
Wetenschappen, wel tamelijk gemoedelijk en in de 
computerzaal van het L-gebouw is het opvallend 
rustig. 

Weinig dreiging van student-
assistent  Het L-gebouw staat er trouwens 
om bekend dat het de regels strak naleeft. Rob 
Kampman, hoofd informatie en automatisering 
(I&A), die over de pc-zalen in het L-gebouw gaat: 
“In het begin van het studiejaar hanteren we de 
regels heel streng. Wie zich er niet aan houdt, mag 
de zaal niet meer in voor een poosje. Dat lijkt voor 
de rest van het jaar te werken.”
Maar een aantal hoofden van I&A en helpdeskme-
dewerkers zijn huiverig om een restrictief beleid 
te hanteren in de pc-zalen. De controles moeten 
worden uitgevoerd, maar de mankracht hiervoor is 
er vaak niet. Vaak zijn het alleen student-assisten-
ten die de helpdesks bemannen en de pc’s moeten 
bewaken. En daar gaat niet zo veel dreiging vanuit. 
Er zijn ook camera’s, maar die zijn er vooral om 
diefstal te registreren. Er is niet iemand die de hele 
tijd de ‘live’-beelden in de gaten houdt. Wel is er bij 
de Sociale faculteit een klachtenformulier te vinden 
op de desktop van de computers. Dat kan direct 
ingestuurd worden door studenten. “Er wordt ook 
meestal snel op gereageerd”, volgens Françoise van 
der Meulen (hoofd I&A bij Sociale wetenschappen).
Maar Van der Meulen geeft toe dat de regels ‘niet al 
te streng’ werden gehandhaafd de laatste tijd. Ook 
omdat de toezichthouders de plannen van de docen-
ten liever niet doorkruisen. “Wanneer wij iemand 
een zaal weigeren, terwijl die student een toets moet 
maken op de computer, is een docent daar soms 
niet blij mee. Al is het de schuld van de student zelf. 
Maar je sluit een student dan in principe af van de 
opleiding.” Daarbij heeft niemand echt zin om als 
politieagent op te treden in de universitaire gemeen-
schap. “Er wordt ook iets verwacht van de studen-
ten zelf”, stelt het hoofd helpdesk Marc Nederhof 
van RSM. “Van mij zouden studenten best wat 
meer sociale controle op elkaar mogen uitoefenen en 
wat mondiger tegen elkaar zijn. Het kan niet alleen 
van ons komen.”

Een politieagent aanstellen
Het is maar de vraag of een beroep op de asserti-
viteit van de student effectief is. Lang niet iedereen 
wijst leeftijdgenoten zomaar op hun gedrag. Niet 
iedereen durft het. Ondertussen gaat het in de com-

puterzaal van het H-gebouw vooral over feestjes. 
“Héé, alles goed!” De ene na de andere gezellige 
heer of dame voegt zich bij het groepje dat zich wei-
nig van de regels aantrekt. 
Aan een computer in dezelfde zaal zit Frouwke de 
Vries, masterstudente recht & economie. “In het be-
gin was het hier echt heel relaxed werken. Toen het 
praten begon, heb ik nog gevraagd of het iets rusti-
ger kon. Dit is toch de stiltezone. Ik kreeg een rare 
blik naar me toe. Even later begonnen ze gewoon 
weer te praten. Ik leg me er nu maar bij neer.”
Samen met De Vries stuurt EM een klacht via de e-
mail naar de helpdesk. Na een uur is er nog steeds 
niemand geweest die even orde op zaken komt 
stellen. Hoe kan dat eigenlijk? Gino Gio, helpdes-
kmedewerker in het H-gebouw: “Wij proberen te 
controleren. En als er een klacht komt, proberen 
we daar meteen op te reageren. Maar bij de laatste 
reorganisatie zijn twee arbeidsplaatsen opgeheven. 
Zij vulden onder meer de printers bij en controleer-
den ook veel. Met al die verlofdagen en cursussen 
zitten we nu vaak met te weinig mankracht.”
Reino de Boer, hoofd I&A bij de economen in het 
H-gebouw: “Ik kan wel een soort ‘politieagent’ aan-
stellen, maar daarvoor moet ik de middelen hebben. 
Daar ga ik niet over. De discussie bij het College 
van Bestuur moet uitwijzen of zoiets mogelijk is. 
Ik zie wel dat de maatschappij steeds groter en 
drukker wordt. Er komen dus ook meer vervelende 
mensen. Dat zie je in alle lagen van de samenleving, 
dus ook op de universiteit. Aan de andere kant is 
het nog de vraag of de pc-zalen überhaupt moeten 
blijven. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een com-
puter thuis.” 
Françoise van der Meulen heeft in samenspraak 
met de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen 
afgesproken de regels extra strak te handhaven 
vanaf heden. Voor wie zich niet aan de regels 
houdt, belooft ze, ‘wordt het menens’. De eerste 
overtreding betekent een dag uitsluiting van het pc-
landschap. Bij de tweede keer is de straf een week 
pc-schorsing en bij de derde keer moet je op het 
matje komen bij de decaan. Net zoals vroeger op de 
middelbare school.

E Ze zijn brutaal, ze 
telefoneren luidkeels 
over privéaangele-
genheden, en doen 
dat ook in de pc-za-
len die uitdrukkelijk 
zijn verklaard tot 
stiltezone



HET KWARTJE IS GEVALLEN, 
EINDELIJK

Marise Born, Gerda 
Bathoorn en Maria 
Grever (vlnr).

De EUR staat niet 
bekend om de grote 
aantallen vrouwen bin-
nen de wetenschappe-
lijke staf. Lange tijd leek 
daarover een soort be-
rusting te bestaan. Tot 
twee jaar geleden; toen 
werd met veel aplomb 
een nieuw diversiteitsbe-
leid gelanceerd. Na een 
moeizame start begint 
dit beleid nu meer 
vorm te krijgen. Er is 
een stevige Stuurgroep 
Equalproject gefor-
meerd met daarin de 
rector, prof. dr. Steven 
Lamberts, prof.dr Mark 
Loth (FRG), prof.dr. 
Maria Grever (FHKW), 
dr.Gail Whiteman 
(RSM), dr.Uzay Kay-
mak (FEW) en Gerda 
Bathoorn als ambtelijk 
secretaris. 
Er werd verder een 
grondige analyse naar 
de personele onderver-
tegenwoordiging van 
vrouwen en etnische 
minderheden uitgevoerd 
en sinds september 2007 
is er een netwerk voor 
vrouwelijke hoogleraren 
actief. 
Op 5 maart is er een 
bijeenkomst van het net-
werk met een feestelijk 
tintje. De rector zal dan 
namens de Stuurgroep 
het eerste exemplaar 
van het boekje ‘Een car-
rière in de wetenschap’ 
aan de voorzitter, prof.
dr. Marise Born over-
handigen. Het boekje 
is te downloaden via  
www.eur.nl/diversiteit 

pagina EM 13 rubriek reactie  

16 28 februari 2008 achtergrond redactie@em.eur.nl

Het aantal vrouwelijke hoogleraren op de EUR is nog steeds dun gezaaid. 
Ondanks goede bedoelingen om de scheve verhoudingen recht te trekken, is 
er pas sinds twee jaar serieuze bestuurlijke aandacht voor dit onderwerp. 
Het nieuwe diversiteitsbeleid werd daarom meer dan de zoveelste nota. 
Ditmaal zijn er concrete activiteiten aan gekoppeld. De jongste loot is een 
speels en informatief boekje over het leven en werk van ‘onze topvrouwen’, 
dat vrouwelijke studenten en aio’s moet inspireren tot een carrière in de 
wetenschap.  tekst Mary van der Graaf fotografie Ronald van den Heerik



cht gênant”, is het commentaar van prof.dr. Maria 
Grever (1953) op het kleine aantal vrouwelijke hoogle-
raren aan de EUR. Haar collega prof.dr. Marise Born 
(1959) knikt instemmend. Beiden zitten niet zonder re-
den in het EUR-netwerk voor vrouwelijke hoogleraren. 

Zij willen de situatie zo snel mogelijk verbeteren en zijn ervan 
overtuigd dat dat ook kan. 
De oprichting van het netwerk is een onderdeel van het huidige 
diversiteitsbeleid van de EUR. Een netwerk om de onderverte-
genwoordiging van vrouwen te doorbreken, klinkt weinig ade-
quaat en achterhaald, maar Born en Grever denken daar anders 
over. “Zo’n netwerk is universeel en tijdloos”, aldus Born, hoog-
leraar personeelspsychologie en voorzitter van het netwerk. “Het 
is een uitstekende manier om elkaar te leren kennen en tips uit te 
wisselen over hoe je strategisch kan handelen, of over handige 
manieren om goed te publiceren. Daarnaast kijken we kritisch 
naar al de maatregelen die nu in het kader van het diversiteitsbe-
leid worden genomen.”
“We blijven het College van Bestuur op de huid zitten”, stelt 
Grever, hoogleraar Theorie en methoden van maatschappijge-
schiedenis. “Maatregelen afkondigen kunnen we allemaal, maar 
ze implementeren is een ander verhaal.”
Zij vindt het netwerk relevant, omdat het toch de enige manier is 
om een front te kunnen vormen. “Dat er vanuit het verleden wel-
licht negatieve connotaties aan het woord vrouwennetwerk kle-
ven, zal ons een zorg wezen. De vrouwen die komen vinden ge-
woon dat er te weinig vrouwelijke hoogleraren zijn en willen 
daar wat aan doen.”
Born: “Volgens de laatste telling ligt het aandeel vrouwelijke 
hoogleraren aan de EUR op 7,5 procent. Daarmee bungelen we 
net boven de technisch universiteiten en dat is absoluut niet ge-
noeg. Er bestaat nu wel de wens om dit aan te pakken, allerlei 
lichten staan op groen.” 
“We hebben het tij mee”, vult Grever aan. “Dat komt mede door 
mensen als Neelie Kroes en Heleen Mees. Niet dat ik het in alle 
opzichten met hen eens ben, maar ze zijn wel heel consequent in 
het benadrukken van vrouwenemancipatie. Die boodschap komt 
nu ook bij bestuurders binnen, het kwartje is gaan vallen.”

Geweldige baan  De uitgave van het boekje ‘Een 
carrière in de wetenschap? Hoogleraren aan de EUR over hun 
vak en hun leven’ is een poging om op termijn meer vrouwelijke 
hoogleraren te krijgen. Alle vrouwelijke masterstudenten en 

artsen krijgen dit voortaan bij hun afstuderen cadeau. Ook de 
huidige vrouwelijke promovendi krijgen een exemplaar. Het vlot 
vormgegeven boekwerkje bevat onder meer interviews met vrou-
welijke hoogleraren, feiten en cijfers, tips en een carrièretest. Het 
idee komt uit de koker van de Stuurgroep Equalproject. Gerda 
Bathoorn, beleidsmedewerker diversiteit en nauw betrokken bij 
de totstandkoming van het boekje geeft aan wat de bedoeling 
was: “We wilden een eerlijk beeld geven van deze vrouwen, 
zodat goed naar voren komt wat de realiteit van het vrouwelijke 
hoogleraarschap eigenlijk inhoudt. Hoe zijn ze daar gekomen en 
welke keuzes hebben ze gemaakt?”
“Eén van de strategieën is om de vrouwelijke stem meer te laten 
horen en ons gezicht meer te laten zien”, legt Grever uit. “We 
willen meer vrouwelijke onderzoekers op het idee brengen om 
hoogleraar te worden en hun ambities stimuleren met zo’n uitga-
ve. Je merkt dat mannelijke studenten en aio’s over hun ambitie 
veel duidelijker zijn.” Marise Born: “Ik zie ook verschil, vrouwen 
of meisjes zijn wel ambitieus, maar vooral op inhoudelijk gebied 
en niet zo zeer carrièrematig.”
Dat het beroep van hoogleraar een niet zo voor de hand liggende 
keuze is, weten beide dames uit eigen ervaring. “Ik heb nooit ge-
dacht – zoals mijn dochter van elf die dierenarts wil worden – ‘ik 
ga voor het hoogleraarschap’. Wanneer hoor je überhaupt voor 
het eerst van het woord hoogleraar”, filosofeert Born. “Dat idee 
over hoogleraarschap komt heel langzaam bovendrijven.” “Gre-
ver: Zo’n idee groeit al doende. Maar er is wel een moment dat je 
besluit om te gaan solliciteren op een hoogleraarspost. Dan ga je 
nadenken over wat je zou willen met een leerstoel, en dat vond ik 
heel erg leuk. Ik heb een geweldige baan, vooral de combinatie 
onderzoek, onderwijs en management op je eigen vakgebied is 
fantastisch.”

Deeltijdfactor  Bij de vraag of de uitgave van het 
boekje de grootste barrières voor de doorstroom van vrouwelijk 
talent zal slechten, staat Grever niet lang stil. Zij ziet weinig heil 
in het zich oeverloos blijven verdiepen in de oorzaken van de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen. Die zijn genoegzaam 
bekend. “Wij willen vooruit. We proberen het klimaat te veran-
deren, en zo’n boekje is een element dat we daarvoor inzetten. Er 
zijn ook andere middelen die we al gebruiken, zoals het Dr. W. 
Posthumus-van der Goot Stipendium voor talentvolle vrouwe-
lijke aio’s – ook een idee vanuit de Stuurgroep.” 
Born wijst op de werving en selectie die momenteel kritisch on-
der de loep genomen wordt. Uit een analyse naar de personele 
ondervertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden 
aan de EUR uit maart 2007 blijkt dat bij de EUR het informele 
circuit, ‘de wandelgangen’, nog een grote rol speelt bij het be-
machtigen van een goede baan. De juiste personen, ‘het old boys 
network’, kennen is van groot belang. Volgens Born is deze situ-
atie met name ongunstig voor vrouwen. Zij is daarom blij met 
het onderzoek van de voormalig EUR-hoogleraar Anneke van 
Doorne-Huiskes naar de wijze waarop de bevordering van we-
tenschappelijk personeel verloopt. 
Born stipt nog een ander punt aan. “Ik heb gehoord dat niet elke 
faculteit de deeltijdfactor hanteert, het schijnt dat niet overal het 
aantal vereiste publicaties wordt gerelateerd aan de omvang van 
de aanstelling.” Niemand van de aanwezigen durft dit met stel-
ligheid te bevestigen, maar vermoedens zijn er wel. Dit agenda-
punt wordt alvast voor de volgende netwerkbijeenkomst van 
vrouwelijke hoogleraren genoteerd.  

E
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‘We blijven 
het College 
van Bestuur 

op de 
huidzitten’
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SCHIZOFRENIE IN DE 
SCHILDERSWIJK

Wim Veling hoopt 12 
maart te promoveren 
op zijn proefschrift 
‘Schizophrenia among 
ethnic minorities’, ISBN 
978-8559-344-7.

Voorafgaand aan de 
promotie, is er een sym-
posium onder de titel 
‘Schizophrenia among 
ethnic minorities’. Tijd 
van aanvang 12.00 uur. 
Locatie is collegezaal 3 
van het Erasmus MC. 
De voertaal is Engels. 
Aanmeldingen kunnen 
per e-mail gestuurd wor-
den naar j.offringa@pa
rnassiabavogroep.nl

Minderheden in Nederland hebben een verhoogd risico op schizofrenie. 
Vooral Marokkaanse mannen uit de tweede generatie immigranten lijden 
vaker en heviger aan de ziekte. Promovendus Wim Veling onderzocht patiën-
ten uit Den Haag en vond een aantal sociale en culturele verklaringen. 
“Het is echter niet zo dat er allemaal krankzinnige Marokkanen door de 
stad rennen met bommen op zak.”                          tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse
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et terrein van Parnassia is een oase van rust 
in zuidelijk Den Haag. Hier kunnen vol-
wassenen die langdurig zorgafhankelijk 
zijn en psychiatrische problemen hebben, 

tijdelijk een onderkomen vinden. De woonunits heb-
ben namen als Plevier, Stern, Duinroos en Helm-
gras. De zee is dan ook niet ver weg. Op de hoogste 
etage van het enige stuk hoogbouw op het complex 
huist Wim Veling. Sinds 2002 werkt de 33-jarige 
psychiater in spe hier aan zijn promotieonderzoek, 
dat hij op 12 maart hoopt af te ronden. 
Onderwerp van zijn dissertatie is het voorkomen 
van schizofrenie onder eerste en tweede generatie 
immigranten woonachtig in de hofstad. Bekend was 
dat deze ziekte vaker voorkwam binnen deze groep. 
Veling probeerde sociale en culturele factoren te ach-
terhalen voor dit fenomeen, en vond die ook.

Uitermate chronisch  “Wist je dat 
schizofrenie in een rapport van de World Health Or-
ganisation tot de mondiale top 10 van ernstige ziek-
ten wordt gerekend, als je ziet hoeveel gezonde le-
vensjaren er mee verloren gaan en als het gaat om de 
impact ervan op de economie?”, vraagt Veling reto-
risch. “Het komt weliswaar niet erg veel voor, maar 
het is uitermate chronisch.”
Dat Veling straks promoveert en over een jaar psy-
chiater zal zijn, was bij zijn afstuderen geen uitge-
maakte zaak. Hij werkte aanvankelijk als arts-assi-
stent in een provinciestadje in Zambia. “Ik vond het 
fantastisch om daar te zijn en te leven, maar het was 
qua werk nogal uitzichtloos. Het was een perifeer 
ziekenhuis in the middle of nowhere. Ik kon er welis-
waar individuele patiënten helpen, maar een ont-
wikkeling in de verbetering van de zorg zat er abso-
luut niet in. Ik vroeg mezelf af of dit voor mij nu de 
manier was om met geneeskunde bezig te zijn en 
kwam tot de conclusie van niet. Daarop keerde ik te-
rug naar mijn oorspronkelijke idee om in de psychia-
trie te gaan werken; het klikte meteen.”
Een belangrijke reden dat Veling juist bij de Parnas-
sia Bavo groep in Den Haag een werkplek zocht en 
vond, was zijn voorkeur om patiëntenzorg met on-
derzoek te kunnen combineren in een verder niet al 
te academische omgeving. Graag staat hij ‘aan het 
front om kennis te ontwikkelen waar het veld wat 
mee kan’. Daarin is hij nu ruimschoots geslaagd. 
Honderden Haagse ‘allochtonen’ met psychoses 
sprak en onderzocht hij de afgelopen zeven jaar – al 
zal hij zelf dat woord nimmer gebruiken. Niet voor 
niets luidt de achtste stelling van zijn proefschrift: 
‘Als je verwacht dat iemand met een andere etnische 
achtergrond zich geheel aanpast aan Nederland, 
maar je blijft hem ‘allochtoon’ noemen, dan doe je 
hetzelfde wanneer je iemand blinddoekt en hem 
kortzichtigheid verwijt.’ 
Het blijkt dat eerste- en tweedegeneratie immigran-
ten een verhoogd risico hebben om schizofrenie te 
krijgen. Gemiddeld een factor twee meer dan au-
tochtonen. Bij Marokkaanse mannen van de tweede 

generatie is dit zelfs zeven maal. Veling: “Men weet 
al langer dan vandaag, dat minderheden in het Wes-
ten een verhoogde kans op schizofrenie hebben, 
maar men wist nooit waarom dit zo was. Vooral in 
Engeland is veel onderzoek gedaan. Een jaar of tien 
geleden was daar veel discussie over het waarom: 
Was alles wel goed onderzocht? Kwam in de landen 
van oorsprong schizofrenie vaker voor? Stelde men 
wel de goede diagnose? Maar men kwam niet tot een 
sluitende verklaring. Daarna verdween het zoeken 
naar verklaringen enigszins naar de achtergrond, 
ook omdat men huiverig was voor sociale en culture-
le verklaringen; schizofrenie is toch immers gene-
tisch en neurobiologisch bepaald? Maar langzamer-
hand werd duidelijk dat het toch in die hoek moest 
worden gezocht. En daar ben ik ingestapt.”

Negatieve stereotypen  Het onder-
zoek begon met het opsporen en interviewen alle 
mensen in Den Haag die zich voor het eerste bij een 
arts hadden gemeld met psychotische symptomen. 
Tevens spraken Veling cum suis, waar mogelijk, met 
een familielid. De verhalende verslagen die daaruit 
voortkwamen, legden zij voor aan een koppel psy-
chiaters, om zo tot een juiste diagnose te komen. 
“Om etnische vooroordelen in de diagnostiek te 
voorkomen deden we dat op twee manieren”, vertelt 
Veling. “Bij de ene helft typexten we alle aanwijzin-
gen naar etniciteit weg. Bij de ander helft lieten we 
die juist staan. Gelukkig bleken er geen grote ver-
schillen in diagnosebepaling te zijn ontstaan.”
De bevindingen bleken overeen te komen met het 
beeld dat al uit ander onderzoek naar voren kwam: 
schizofrenie komt ook onder Haagse eerste- en twee-
degeneratie immigranten vaker voor dan bij de au-
tochtone meerderheid. Bovendien bleken bij Marok-
kanen de symptomen bovengemiddeld ernstig.
Vervolgens ving Veling een tweede ronde – uitge-
breidere – gesprekken aan bij de patiënten thuis. 
Talloze koppen thee en zoete lekkernijen kreeg hij 
voorgeschoteld en, hoewel woonachtig in Leiden, 
kent hij Den Haag inmiddels als zijn broekzak. 
Sociale en culturele factoren – zowel op groeps- als 
op individueel niveau – blijken wel degelijk een be-
langrijke rol te spelen bij een verhoogd risico op 
schizofrenie, vond Veling uit. Zo blijkt dat hoe meer 
een etnische groep discriminatie ervaart, des te va-
ker schizofrenie binnen die groep vóórkomt. “Dat is 
dus iets anders dan persoonlijk uitgescholden wor-
den door iemand, of discriminatie aan den lijve on-
dervinden”, nuanceert Veling. “Het gaat hier bij-
voorbeeld om negatieve stereotypen over de groep 
die rondwaren en waarvan men op de hoogte is.”
Ook is het gegeven met hoeveel gelijken men in een 
bepaalde wijk woont van belang. Wonen met veel 
andere mensen van je eigen etnische groep be-
schermt tegen het ontwikkelen van schizofrenie. In 
de Schilderswijk zullen daarom relatief minder al-
lochtone mensen met schizofrenie rondlopen, dan 
pakweg in Scheveningen – al zullen dat er in absolu-

te zin juist meer zijn, vanwege de aantallen eerste- 
en tweedegeneratie immigranten die er wonen.
Op individueel niveau bleek etnische identiteit een 
factor van belang. “Mensen die hun roots hebben 
losgelaten of negatief denken over de groep waarvan 
ze deel uitmaken, hebben een grotere kans om schi-
zofrenie te krijgen”, verklaart Veling. 
Naar het waarom van de toch grote verschillen wat 
betreft risico op schizofrenie tussen de verschillende 
minderheidsgroepen, kan Veling slechts gissen. 
“Het feit bijvoorbeeld dat Turken een lager risico 
hebben dan Marokkanen, heeft waarschijnlijk te 
maken met de sterkte van de sociale cohesie binnen 
de groep; die is bij Turkse mensen namelijk groter. 
Marokkanen zijn daarbij ook vanuit hun cultuur op 
de een of andere manier meer op hun hoede. Niet 
voor niets heeft men daar een spreekwoord dat luidt: 
‘Ik tegen mijn broer, mijn broer en ik tegen mijn 
neef, ik, wij drieën tegen de rest van de wereld’.” 
Veling voelt zich wel geroepen om kort-door-de-
bocht conclusies te voorkomen: “Het is natuurlijk 
niet zo dat er allemaal krankzinnige Marokkanen 
met bommen door de stad rennen. Schizofreniepa-
tiënten zijn niet vaak agressief, maar juist erg kwets-
baar. De onderzoeksresultaten zijn wel een marker 
van hoe ingewikkeld samenleven met verschillende 
groepen is, en welke gevolgen voor de geestelijke ge-
zondheid sociale spanningen kunnen hebben.”

Cannabis  Een apart hoofdstuk wijdt Veling 
aan de relatie tussen cannabisgebruik en schizofre-
nie. Het hebben van een genetische kwetsbaarheid 
voor schizofrenie bleek op zichzelf niet tot het ge-
bruik van cannabis te leiden. Wel vond hij een statis-
tisch significant verband tussen het gebruik en het 
vóórkomen van schizofrenie. Cannabisgebruik is 
dus mogelijk een oorzaak van schizofrenie, maar is 
waarschijnlijk ook een gevolg van symptomen van 
de ziekte. “Het is een beetje een kip-en-het-eiver-
haal”, legt hij uit. “Blowen mensen nu omdat ze 
psychisch niet in orde zijn, of worden ze zo omdat ze 
blowen? Het lijkt er echter wel op dat cannabisge-
bruik ook een gevolg kan zijn van sociale stress, 
want het gebruik was geassocieerd met het ervaren 
van discriminatie en een negatieve etnische identi-
teit. Toch is cannabisgebruik niet een verklaring 
voor de hogere kans op schizofrenie bij allochtonen, 
omdat zij niet vaker gebruiken dan autochtonen, en 
het effect van cannabis op ontstaan van schizofrenie 
in alle etnische groepen even groot was.”
Het belangrijkste vindt Veling dat, dankzij bevin-
dingen zoals de zijne, er een betere en meer gerichte 
behandeling van schizofreniepatiënten in de nabije 
toekomst mogelijk is, en uiteindelijk misschien zelfs 
gebruikt kunnen worden om te voorkomen dat men-
sen schizofrenie krijgen. “Door in behandelingen re-
kening te houden met factoren als discriminatie en 
geringe etnische identiteit. Vooral jongeren kun je zo 
weerbaarder maken, waardoor het risico op schizo-
frenie misschien kan worden verkleind.”

H
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Met de titel ‘Desiderius 
Erasmus Distinguished 
Chair of Economics’, die 
Stremersch mag dragen 
bovenop zijn marketing-
leerstoel, wil de univer-
siteit laten zien dat zijn 
onderzoek wordt gezien 
als van ‘bijzonder be-
lang’. De economiefa-
culteit zet zich in voor 
deze leerstoel via gunsti-
ge arbeidsvoorwaarden 
en mogelijk de werving 
van extra middelen.

‘MARKETINGWETENSCHAPPER 
MOET BANALITEIT DOORBREKEN’

WETENSCHAPSAGENDA

29 FEBRUARI

11:00 uur
Forumzaal, gebouw M (W) 
Promotie mw. M.H. Nagtegaal
Aggression: Its association 
with personality cognition 
and dysfunctional thought 
processes

13:30 uur
Forumzaal, gebouw M (W) 
Promotie C.N. van der Sluis
In wederzijdse afhankelijkheid

16:00 uur
Forumzaal, gebouw M (W) 
Oratie Prof.dr. R.A. Bal
‘De nieuwe zichtbaarheid: stu-
ring in tijden van marktwer-
king’

3 MAART
 
12.00 uur
Blijdorpzaal, gebouw H, 
H17-01 (W)
Research on Monday
Spreker: Wallace Huffman 
(Iowa State University)
Consumers’ Acceptance of Ge-
netically Modified Foods: The 
Role of Traits, Labels and Di-
verse Information
Info: www.tinbergen.nl

5 MAART

11:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie B.M. Bosma
Immunomodulation After 
Liver Transplantation

De 35-jarige hoogleraar marketing Stefan Stremersch is een academische 
boy wonder. En nu kent de universiteit hem het predikaat Desiderius Eras-
mus Distinguised chair of Economics toe. Hij wil kritisch en maatschappelijk 
relevant marketingonderzoek doen. tekst Daan Rutten fotografie Ronald van den Heerik

A
ls Vlaming woont hij in een Belgisch dorpje dat grenst 
aan Nederland, waar hij werkt. Hij is gasthoogleraar 
aan Duke University in de Verenigde Staten. Dat we-
reldburgerschap heeft ook alles met zijn onderzoeksinte-

resse te maken: hij maakt onder meer vergelijkingen tussen lan-
den op het gebied van marketing en (‘hoogtechnologische’) inno-
vatie. Hoe krijgen wetenschappelijke en technologische ontwik-
kelingen, in de farmaceutica of de ICT, succes in de markt en de 
maatschappij? En hoe is het te verklaren dat het ene land sneller 
‘mee’ gaat in een nieuwe ontwikkeling dan een ander land? Het 
heeft te maken met informatievoorziening, met de conjunctuur, 
maar ook met de cultuur en regelgeving. Recent stortte hij zich 
op marketing en gezondheid, in alle aspecten – het voorschrijfge-

drag van artsen, de rol van farmaceuten en de patiënt, en de ac-
ceptatie en lancering van nieuwe medicijnen.

Helemaal niet interessant  Hij won veel 
prijzen. Hij wordt in binnen- en buitenland veelvuldig geciteerd 
- dat is trouwens een wapenfeit op zich voor een marketingweten-
schapper. Stremersch liet in zijn inaugurele rede in 2005 zien dat 
marketingauteurs moeite hebben een wetenschappelijk publiek 
te vinden, vooral buiten hun eigen niche. Ze worden relatief wei-
nig geciteerd. “Sommige vraagstellingen binnen de marketing 
zijn ook helemaal niet zo interessant. Een beetje te banaal ook. 
Wat zien we in de schappen van Albert Heijn wanneer Dreft 
meer wordt gepromoot? Die focus is mij te eng, omdat het enkel 



is gericht op het optimaliseren – vanuit een winstoogmerk – van 
de promotiepolitiek van de retailer of fabrikant. Hoewel me dat 
niet in dank worden afgenomen door mijn Nederlandse collega’s, 
vind ik niet dat we dit onderzoek noodzakelijkerwijs uit belas-
tinggeld zouden moeten betalen. Je kunt als wetenschapper met 
deze vraag ook voor een bedrijf zelf gaan werken. Het is nodig 
dat marketingwetenschappers de banaliteit proberen te doorbre-
ken om het vakgebied relevant te houden. Ik wil het liefst ook 
een maatschappijkritische kant in mijn werk opnemen.”

Marx op het nachtkastje  Wat betekent maat-
schappijkritisch voor hem? Nee, dat woord vult hij niet in zoals 
de veelbesproken Naomi Klein (de auteur van ‘No Logo’) en 
Benjamin Barber dat doen in hun kritische strijd tegen de globa-
liserende commercie. De namen van Barber en Klein zeggen hem 
weinig. Hun bestsellers leest hij niet, simpelweg omdat hij al zo 
veel te lezen heeft. En ook al begon hij ietwat ‘links aangelegd’ 
aan zijn studie economie in Gent (‘Das Kapital’ van Marx lag 
op zijn nachtkastje), na het lezen van filosofen als Hegel, Locke, 
Kant en Mill, kwam hij tot het besef dat we moeten vasthouden 
aan zoiets als ‘het vrije individu’, een vrije markt en een overheid 
die mensen niet te veel stuurt.
Stremersch: “Ik vind dus ook niet dat de overheid alles moet re-
guleren en alle gevaren moet indammen. Vaak zie je dat ingrijpen 
kwalijker is dan het oorspronkelijke probleem. Meestal kunnen 
mensen zelf uitstekend een keuze maken, als ze genoeg informa-
tie hebben. In mijn onderzoek naar de mate waarin dokters rea-
geren op de verkopers van farmaceutische bedrijven, zien we dat 
zij veel mooie praatjes van de verkoper van een ineffectief medi-
cijn, zeker niet voor zoete koek slikken. Ze vinden de praatjes ir-
ritant en schrijven het product als gevolg alleen maar minder 
voor. Dokters zijn wel geïnteresseerd wanneer die artsenbezoe-
ker wetenschappelijke informatie verschaft over bijwerkingen en 
hoe de arts zijn voorschrijfgedrag daarnaar kan aanpassen. 
Slimme farmaceuten zien marketing dan ook als informatiever-
strekking en niet als zoethoudertje voor dokters.”
De grote angst van types als Barber en Klein, die zeggen dat 
merken de identiteit van de mens steeds meer gaan bepalen en 
inkapselen, herkent Stremersch ook niet. “We gebruiken merken 
inderdaad om onszelf en onze leefwereld vorm te geven. Maar 
wat is daar mis mee? Het is onze manier om te zoeken naar ge-
meenschap, om te laten zien tot welke groep we behoren. We cre-
eren daarmee associaties, overeenkomsten en verschillen, ‘ons 
merk’. Ik zie dat er een kritische stroming is tegenover commer-
cie. Aan de andere kant merk ik dat er geen enkel land is waar 
mensen zoveel betekenis ontlenen aan het merk van hun auto als 
hier in Nederland. Bovendien gaan we een gevaarlijke kant op 
als we er niet in geloven dat mensen commerciële informatie op 
waarde kunnen schatten. Wat is het verschil tussen Unilever, dat 
het publiek tracht te overtuigen van de waarde van een nieuwe 
cholesterolverlagende margarine, en het CDA, dat tracht kiezers 
achter zich te krijgen? Als we de consument niet vertrouwen in 
het maken van een keuze tussen margarines, waarom dan wel in 
het uitbrengen van een politieke stem in ons democratisch bestel, 
tussen alle politieke propaganda door. Ik ben alvast optimistisch: 
consumenten zijn echt wel slimmer dan je zou denken!”

Objectief en kritisch   Het cliché dat marke-
tingwetenschappers enkel de BV’s vooruit helpen, gaat voor 
het onderzoek dat Stremersch propageert en bedrijft met zijn 

collega’s, niet op. De groep wetenschappers die hij op de voet 
volgt – zowel in Rotterdam als het buitenland – heeft juist een 
sterk ethisch besef en een gevoel van maatschappelijke betrok-
kenheid. “Binnen tweederde deel van de marketing heerst een 
bijzonder sterk besef van wat je met data mag doen, in hoeverre 
je uitkomsten mag stretchen. Ook is er een sterk besef van de 
mogelijke invloed van bedrijven. Ik heb zelf trouwens twee keer 
een studie laten sponsoren op de een of andere manier. Dat hoeft 
geen probleem te geven. Uiteindelijk komt er gewoon hetzelfde 
academische rapport uit voort. Louter overheidsgeld, moeten we 
niet vergeten, is ook geen garantie voor onpartijdigheid. Mijn 
collega Peter Leeflang liet zien dat een rapport van het Centraal 
Plan Bureau, waarin gesteld werd dat marketing een enorme in-
vloed heeft op het voorschrijfgedrag van dokters die medicijnen 
moeten voorschrijven aan patiënten, berust op een model vol met 
fouten. Er klopte gewoon helemaal niets van. Ook het CPB kan 
dus een verkokerde blik hebben. En wie Peter Leeflang dan weer 
betaalt, dat maakt uiteindelijk niet uit. Het gaat erom dat hij de 
modellen wel objectief en kritisch benadert. Ik denk dat er juist 
in de economie en marketingwetenschap aan de EUR geen plaats 
is voor mensen zonder een greintje ethiek en maatschappelijke 
betrokkenheid.”

Misinformatie  Stremersch verbaast zich liever over 
andere problemen dan ‘merken die ons zouden controleren in ons 
doen en laten’. Dit is nu een probleem volgens hem: “Hoe is het 
mogelijk dat als je kijkt naar de verkrijgbaarheid van nieuwe ge-
neesmiddelen in Europese landen, Nederland absoluut achterop 
loopt? In het voorlaatste land, Portugal, zijn medicijnen een jaar 
eerder te verkrijgen. Koploper het Verenigd Koninkrijk biedt de 
medicijnen zelfs twee jaar eerder aan. Medicijnen zijn, gemid-
deld genomen, in België zeventien maanden eerder verkrijgbaar. 
En let wel: die medicijnen zijn getest en goedgekeurd op hun 
effectiviteit en veiligheid. Nederland vertoont op dit vlak nog 
de meeste gelijkenis met ontwikkelingslanden, zoals Litouwen, 
Marokko en Egypte. Waar het aan ligt, daar zijn we nog niet he-
lemaal achter. Er is veel regelgeving in Nederland. En Nederland 
is heel kostenbewust.”
“Vanuit een Belgische of Amerikaanse bril vind ik het eigenaar-
dig dat belangrijke nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld voor de be-
handeling van borstkanker, hier pas zo laat beschikbaar zijn en 
dat de adoptiegraad over ziekenhuizen heen zo veel verschilt. En 
dat de maatschappelijke stem zich daarbij neerlegt. Blijkbaar is 
er toch een soort misinformatie aan de gang en werkt de regelge-
ving tegen. Weten patiënten eigenlijk wel dat er nieuwe en betere 
medicijnen voor hen bestaan die wel beschikbaar zijn in de om-
ringende landen? En zo ja, waarom ageren ze niet meer tegen de 
overheid om ze sneller beschikbaar te stellen? Dit is nu een geval 
waar je duidelijk ziet waar het naartoe gaat wanneer je geen mar-
keting toe laat. Mensen zijn verkeerd geïnformeerd en vallen dus 
gemakkelijk ten prooi aan kostenrationalisatie van de overheid. 
Maar het is wel hun leven waar het over gaat! In de VS laat men 
toe dat farmaceuten rechtstreeks reclame maken naar de patiënt. 
Ik ben daar een grote voorstander van. Want waarom moet de 
patiënt domgehouden worden? Het Nederlandse zorgstelsel wil 
mensen beschermen, maar als je ziet hoe schandalig veel de Ne-
derlander betaalt voor een zorgpremie, met bovendien nog eens 
een lage kwaliteit van dienstverlening – denk aan de wachtlijs-
ten – kunnen we ons afvragen of dat Nederlandse zorgstelsel 
echt wel zo excellent is.”

13:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie R. Kersseboom
Control of B Cell Differentiati-
on by the Signaling Molecules 
Btk and Slp-65

15:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie mw. D.D.G. Despriet
Genetics of Age-related Macu-
lar Degeneration

6 MAART 

11:00 uur
Forumzaal, gebouw M (W) 
Promotie L. Rook
Imitation in Creative Task Per-
formance
 
16:00 uur
Forumzaal, gebouw M (W) 
Promotie mw. C.E.I. Lebrun
Determinants of physical 
aging among healthy postme-
nopausal women and their re-
lations with endogenous hor-
mone levels

10 MAART

12.00 uur
Blijdorpzaal, gebouw H, H17-
01 (W)
Research on Monday
Spreker: Raf Wouters (Nat. 
Bank Belgie, & Univ.Cath. Lou-
vain)
Learning in an Estimated Me-
dium Scale DSGE Model
Info: www.tinbergen.nl

12 MAART

9:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie: K.A. Drägestein
A Hitchhiker’s Guide to the 
Microtubule

11:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie: M.P.J. Dekkers
Plasticity in Caenorhabditis 
Elegans

13:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie: M.E. Kevenaar
The role of anti-Müllerian hor-
mone in ovarian function, dys-
function and aging

15:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie: W. Veling
Schizophrenia among ethnic 
minorities. Social and cultural 
explanations for the increased 
incidence of schizophrenia 
among first- and second-ge-
neration immigrants in the 
Netherlands.

H= campus Hoboken, Facul-
teit Erasmus MC - Dr. Mole-
waterplein 50
W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50
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Wat is, volgens u, het verschil tussen beveiliging en veiligheid? 
“Beveiliging, en dan met name nationale beveiliging, suggereert 
een verschil tussen ons en de vijand. We are safe if you are in pri-
son. Beveiliging is een ‘angstwoord’. Terwijl veiligheid een begrip 
is dat iedereen aangaat: je hebt geen winnaars of verliezers als het 
gaat om veiligheid. 
Vijftig jaar geleden was nationale beveiliging de verantwoordelijk-
heid en het voorrecht van de nationale overheid. Die tijd is voorbij. 
Nationale beveiliging bestaat niet meer nu de grenzen vervagen. 
Kijk naar de haven van Rotterdam, kijk naar de multinationale sa-
menstelling van de bevolking; de globalisering zie je om je heen. 
Mijn vraag is: hoe kunnen staten zich aanpassen aan de globalise-
rende wereld, waar grenzen vervagen? 

Wat zijn de effecten van deze ontwikkeling? “De opkomst van het 
kosmopolitanisme is onvermijdelijk en heeft verschillende effecten. 
Eén daarvan is de opkomst van een enorme private sector die zich 
bezighoudt met beveiliging: bewaking in woonwijken, camera’s, 
beveiligers bij winkels en gebouwen: dat zijn de private beveiligers 
die zorgen voor lokale veiligheid. Ook zie je dat private militaire 
organisaties informatie leveren aan de overheidsdiensten die voor 
veiligheid moeten zorgen. Steeds vaker heeft dat ook effect op de 
nationale veiligheid. Bijvoorbeeld: de luchtmacht van Colombia 
schiet een vliegtuig uit de lucht dat precies de route vliegt die veel 
drugstransporten ook gebruiken. Blijkt dat in het vliegtuig Ameri-
kaanse missionarissen zaten. De informatie waarop de luchtmacht 
zich baseerde, bleek van een Amerikaans private beveiligingsbe-
drijf te komen dat via een radar de vluchten van vliegtuigen analy-
seerde. Ze hebben niet de opdracht gegeven te schieten op het toe-
stel, maar wel de  intelligence geleverd. Hun rol is daarmee ver-
schoven van beveiligen naar deel uitmaken van een oorlog.”

Wat is het gevaar van deze ontwikkeling? “Dat de informatie van 
private beveiligers – hypothetisch in ieder geval – minder integer 
kan zijn dan van een overheidsdienst die primair het publieke be-
lang voor ogen heeft. Terwijl private beveiligers ook een ander doel 
kunnen hebben als ze informatie vergaren en aan hun opdrachtge-
ver doorspelen: het krijgen van contractverlenging of het maken 
van keuzes die hun politieke opdrachtgever goed uit komt. Ik zeg 
niet dat het zo gebeurt, maar het kan wel.
Aan de andere kant kan het samenwerken van overheden en insti-
tuten met sympathetic elements in de private sector, ook positieve 
effecten hebben. Een voorbeeld is de informatie die het Nederland-
se Shipping Research Bureau leverde aan overheden over schepen 
die het olie-embargo tegen Zuid-Afrika schonden in de tijd van 
Apartheid.”

Wat zijn nog meer effecten die we om ons heen kunnen zien van het 
kosmopolitanisme? “Kosmopolitanisme komt op in alle landen 
waar de grenzen vervagen, de vraag is: hoe gaan staten er mee om? 
Eén ontwikkeling is de hang naar nationalisme. Nationaliteit als 
vorm van zelfrespect en gevoel van veiligheid. Een tegengestelde 
ontwikkeling is het laten gaan van het nationale gevoel, omdat je 
het toch gaat verliezen. Die mensen zien deze overgangsfase als 
een teethingfase waar we even doorheen moeten. En de laatste – en 
dat spreekt mij het meeste aan – is de opkomst van multilaterale 
instituten als de EU en de VN die voor veiligheid kunnen zorgen. 
Je ziet dat steeds meer veiligheidstaken aan de EU worden overge-
dragen, maar de EU is wat dat betreft zeker nog lang niet uit-
ontwikkeld.” WG

LIEVER VEILIGHEID DAN BEVEILIGING
Professor Nicholas Dorn, hoogleraar International Safety and Governance, maakte in zijn inaugurele rede op 15 fe-
bruari een subtiel maar belangrijk onderscheid maakte tussen ‘security’ en ‘safety’ – vrij vertaald het verschil tussen 
beveiliging en veiligheid. Verder ziet hij de opkomst van het kosmopolitanisme als onvermijdelijk, met goede én scherpe 
kantjes. 

Voor zijn aanstelling 
aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam werkte 
Nicholas Dorn met Eu-
ropese collega’s aan on-
derzoek naar georgani-
seerde criminaliteit, 
particuliere beveiliging 
en veiligheid in Zuid-
oost-Europa. Gedurende 
vijf jaar deed hij onder-
zoek voor Cardiff Uni-
versity. Tot 2002 werkte 
hij in Groot-Britannië, 
waar hij voor een onder-
zoeks-NGO onderzoek 
deed naar Europese 
drugssmokkel, handha-
ving van de openbare 
orde en beleid, en waar 
hij ervaring opdeed met 
het werken in internati-
onaal verband. Hij stu-
deerde aan de universi-
teiten van Londen, Mid-
dlesex en Kent. (foto: 
Ronald van den Heerik)





pagina EM 13 rubriek reageer  

24 28 februari 2008 in & uit cultuur@em.eur.nl

HAPPENINGS IN HET NAI
Concerten, filmvertoningen en clubavonden. Onder de titel ‘Happening’ organiseert het NAi 
twee maanden lang evenementen in samenwerking met culturele instellingen als ConClub, de 
Doelen, Worm en Lantaren/Venster.

LANGE WACHTEN NIET 
GEHEEL BELOOND 
Negen jaar geleden kwam de Belgische rockgroep 
Arid met hun debuut. Anno 2008 is de groep pas toe 
aan hun derde album. Reden hiervoor is een ‘jaartje 
sabbatical’ na hun tweede album ‘All is quiet now’ 
uit 2002. De vier bandleden wilden de tijd nemen 
om aan andere projecten naast Arid te werken. Het 
solowerk van zanger Jasper Steverlinck werd echter 
een dermate groot succes dat het ‘jaartje sabbatical’ 
er vier werden. Een album met covers leverde de zeer 
getalenteerde zanger een nummer 1-hit in België op 
met het nummer ‘Life On Mars’, een cover van 
David Bowie. 
Drie jaar nadat Arid in de finale van Humo’s Rock 
Rally stond, debuteerde de Gentse band in 1999 met 
‘Little things of venom’, een stevige rockplaat met 
een geluid in het verlengde van bands als U2, 
Radiohead en Coldplay. Middelpunt van de band is 
het, sterk aan Jeff Buckley refererende, zanggeluid 
van Steverlinck. Opvolger All is quiet now klinkt 
‘geproduceerder’ en is daardoor beter bereikbaar 
voor een groter publiek. Een doorbraak blijft echter, 
tot ongenoegen van de band, uit. Een pauze volgt. 
Na lang wachten volgt nu ‘All things come in 
waves’. 
Op Arid’s derde zijn de invloeden van het singer-
songwriterachtige solowerk van Steverlinck duide-
lijk terug te horen. Zo mogelijk is zijn zang nóg cen-
traler geworden. Op ‘All things come in waves’ lijkt 
Arid tot begeleidingsband van Steverlinck gewor-
den. Het geluid op het album staat ver af van hun 
debuut en houdt stand tussen de band haar tweede 
en Steverlincks soloplaat ‘Songs of innocence’. 
Nummers als ‘Lost stories’ en het pianonummer ‘I 
don’t know where I’m going’ hadden zo op dit 
laatstgenoemde album kunnen staan. De nummers 
klinken vaak iets te glad en gepolijst voor Arid be-
grippen, een onvoorspelbaar nummer als Life ont-
breekt .Gelukkig krijgen we af en toe nog wel het 
echte ‘Arid gevoel’, zoals bij ‘Words en Why do you 
run’; nummers die muzikaal sterker zijn en minder 
leunen op het stemgeluid van Steverlinck.
‘All things come in waves’ is een aardige popplaat 
geworden, alleen niet eentje die we van Arid ge-
hoopt hadden. Het ontbreekt het album aan het on-
gepolijste en speelse van het debuut. Het lange 
wachten is helaas niet geheel beloond. RH

Eigenlijk krijgt de stad er met het NAi twee maan-
den een cultuurpodium bij. De ene avond is er 
dansperformance van onder anderen Bruno 
Listopad, dan is er een klassiek concert van het 
Rotterdams Philarmonisch Orkest, een openings-
feestje of een talentenjacht voor beginnende archi-
tecten of een clubavond van Now & Wow. Alle 
evenementen hebben als middelpunt de installatie 
die het bureau Wiel Arets Architects heeft ontwor-
pen. Het bouwwerk waarin de nieuwste technie-
ken zijn verwerkt, krijgt zelf ook twee gezichten. 
Tijdens de tentoonstelling overdag speelt het een 
interactief spel met het publiek; de bezoeker kan 
bijvoorbeeld geluid maken en er worden video-op-
names van hem gemaakt die vertraagd terug zijn 
te zien. ’s Avonds is de installatie een platform 
voor spektakel en performances. De ruimte veran-
dert voortdurend van sfeer. Met hypermodern 
glas dat bij een bepaalde lichtinval transparant en 
dan weer ondoorzichtig is. En licht-, geluid- en vi-
deocomposities die elk kwartier anders zijn. 
“Happening is een werkwoord in plaats van een 
zelfstandig naamwoord”, verklaart Ole Bouman, 
directeur van het NAi. “Het is wat anders dan een 
eenmalig bezoek aan een tentoonstelling. Er ge-
beurt van alles, de dingen ontwikkelen zich.”
Kortom het draait om de ervaring. Met de happe-
nings moet de bezoeker zich bewust worden van 
de rol die hij ook zelf speelt in de beleving van de 

stad. “Het verschil in omgeving en sfeer kun je 
bijvoorbeeld al maken door de cd of lamp die je 
kiest.” 
Voor een kunstinstelling als het NAi, waar het ge-
bruikelijk is om alleen architectuurtentoonstellin-
gen te bekijken, zijn zoveel evenementen tegelijk 
bijzonder. Naar de opvatting van Bouman houdt 
architectuur echter niet op bij een paar losstaande 
gebouwen. “Architectuur is een breed begrip”, 
vindt hij. “De openbare ruimte, de infrastructuur 
en het gedrag van mensen maakt er onderdeel van 
uit. Architectuur is ook altijd bedoeld voor de ge-
bruiker. Waarom zou je lezingen en theatervoor-
stellingen in bepaalde gebouwen opsluiten? 
Bovendien vind ik de scheiding tussen disciplines 
heel kunstmatig. Dat geldt ook voor het museum. 
Het museum is geen reservaat. We moeten de ge-
bouwen zelf tot leven brengen.” AA

‘Happening’ in het NAi duurt van 1 maart tot en 
met 4 mei, van donderdagen tot en met zondagen. 
Voor kaarten en informatie ga naar http://happe-
ning.nai.nl ; reserveren kan via 
tel. (010) 4401200.

Artiest: Arid; cd: All things come in waves; label: PIAS.

‘Viva la Poze’ .                            (foto: Pozerscene) 
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Sommige films hebben het, zo’n buzz die, lang 
voordat je weet waar ze over gaan, overal rond-
zoemt. ‘Persepolis’ is er zo één. Het Rotterdamse 
filmfestival, waar de film in voorpremière zou gaan 
en de Publieksprijs zou winnen, was nog niet be-
gonnen of de beloften en geruchten over oscarnomi-
naties vlogen je al om de oren. En dat is gevaarlijk, 
want dan moeten er verwachtingen waargemaakt 
worden.
De Iraanse Marjane Satrapi groeit op tijdens de 
Islamitische revolutie. Om haar heen ziet ze de hoop 
van de mensen in duigen vallen onder het opkomen-
de fundamentalisme. Haar ouders, die de mondige 
puber in het steeds strengere regime een gevaar 
voor zichzelf zien worden, sturen haar op haar veer-
tiende naar Wenen. Persepolis (de Griekse naam 
van de oude Perzische stad Parsa) beschrijft de 
kloof tussen het liberale westen en het conservatie-
ve Iran door de ogen van Satrapi, die in een cruciale 
tijd van haar leven heen en weer reist tussen de twee 
werelden. 
Samen met striptekenaar Vincent Paronnaud be-
werkte de Iraanse Française het autobiografische 
verhaal, dat ze eerder optekende in verschillende 
boeken. Het resulteert in een eigenzinnige interpre-
tatie die, in een tijd waarin perfecte computergeani-
meerde films als ‘Shrek’ en ‘Finding Nemo’ de stan-
daard vormen, verfrissend en origineel aandoet. 
Het treurige verhaal van een ontheemde en zwer-
vende jonge vrouw die zich in een steeds grotere 
spagaat tussen twee werelden bevindt, wordt in de 
kinderlijk ogende animatie doorspekt met vrolijke 
beeldgrapjes en surrealistische spelletjes. 
En daarin vindt de film zijn kracht, maar ook de ge-
breken. In schril contrast met de gebruikte stijl ko-
men geweld en ellende extra mooi tot uitdrukking. 
Wanneer het Iraanse afweergeschut een hagelregen 
aan raketten richting een bloedende hemel stuurt, 
werkt dat overdonderend, net als de beelden van de 

aan puin geslagen huizenblokken op de dag na het 
bombardement. Maar dat is niet genoeg. Persepolis 
draait om het drama van de opgroeiende Satrapi, en 
haar verhaal weet maar moeilijk te beroeren. Zij 
blijft een stripfiguur in een tweedimensionale we-
reld, waarin zowel Iran als Europa druk bevolkt lij-
ken te zijn door stereotypen en karikaturen. Als ze 
in haar studentenkamer naar een (tekenfilm)-
aflevering van ‘Derrick’ kijkt, werkt dat weliswaar 
op de lachspieren, maar komt de film niet ten goede. 
Persepolis lijkt maar moeilijk te kunnen kiezen tus-
sen de lichtvoetige, humoristische tekenfilm en een 
overtuigend psychologisch drama waarin de onge-
lukkige gespletenheid van Satrapi centraal staat. 
Dat is jammer, maar begrijpelijk. Want zonder 
compromissen win je geen prijzen. Daarom is het 
ook, dat de Franse productie van Engelstalige stem-
men werd voorzien. 
Niet gaan kijken dan? Jawel, want de film is knap 
gemaakt en verveelt geen minuut. Maar er blijft iets 
wringen. Het zal de knieval voor de commercie zijn. 
GM

TUSSEN TWEE WERELDEN
De coming of age-animatiefilm ‘Persepolis’ neemt de kracht van culturele verschillen onder de loep. 
Maar de bekroonde film – tevens winnaar van de Publieksprijs van het jongste IFFR – wil niet echt 
tragisch worden. 

ROTTERDAMPAS 
VOOR STUDENTEN
Voor een student met een gemiddeld budget 
is uitgaan behoorlijk prijzig. Alleen al een 
bioscoopkaartje kost een vermogen. Voor de 
student met een smalle beurs kan de Rotterdam-
pas uitkomst bieden. 

Met deze gemeentelijke kortingspas kun je nog leu-
ke dingen doen voor een zacht prijsje. De pas biedt 
bovendien eenmalig gratis toegang bij de Spido, 
Pathé, Plaswijckpark, de Euromast en een groot 
aantal musea. Daarnaast geeft de pas hoge kortin-
gen op bijvoorbeeld het theater, openbaar vervoer, 
cursussen en bij Diergaarde Blijdorp en sportver-
enigingen. Zo kun je voor de helft van de prijs te-
recht bij de Paaldans-Academy, krijg je 25 procent 
korting op salsalessen, en kun je voor 50 procent 
goedkoper karten bij Bleekemolens Race Planet. 
De Rotterdampas kost normaal 55 euro. Alle mini-
ma in de omliggende gemeenten krijgen dit jaar de 
pas cadeau. Omdat studenten met weinig inkom-
sten buiten de boot vielen, is er voor het eerst ook 
het speciale studententarief van 10 euro. Dit specia-
le tarief geldt voor iedere Rotterdamse voltijdstu-
dent tot en met 29 jaar die studeert aan een mbo, 
hbo of universiteit. AA

‘Persepolis’ draait dagelijks in Lantaren/Venster.

De pas is verkrijgbaar in Rotterdampaswinkel aan 
de Hoogstraat (Centrale Bibliotheek) op vertoon 
van een pasfoto en collegekaart. Meer over de pas 
en de kortingen vind je op  www.rotterdampas.nl/ 
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‘EEN INTERSTEDELIJK 
DANCE-EVENT’
Voor en door studenten, is het motto van 
dancefeest 4Fusion, dat op 6 maart in Off_Corso 
plaatsvindt. Met lage prijzen en lekkere beats 
moet het een dampende lustrumeditie worden.

Het wordt het vijfde jaar voor dancefeest 4Fusion. 
Sinds 2004 organiseerde een groep enthousiaste stu-
denten jaarlijks terugkerende feesten op wisselende 
locaties. Tijdens het aanstaande lustrum belooft het 
wederom een groot feest te worden. In de grote zaal 
zal techno en house uit de speakers pompen, terwijl 
er in de lounge van de voormalige bioscoop aan de 
Kruiskade meer ruimte is voor ‘commerciëlere stu-
dentenmuziek’.
“Vorig jaar stonden er 1200 man te springen in Club 
Imax”, vertelt Thijs Kleykamp van de organisatie. 
‘Dat willen we nu weer, dus hebben we lekker uitge-
pakt.” Naast dance-iconen als Bart Skils en DJ Isis 
zullen ook minder bekende namen achter de decks 
plaatsnemen. Want 4Fusion wil met nadruk een podi-
um bieden voor beginnend talent. “In ons concept 
creëren we heel bewust ruimte voor jonge studenten 
die in hun vrije tijd een beetje aan het dj-en zijn.” 
De organisatie vindt dat de meeste Rotterdamse stu-
dentenfeesten te veel gericht zijn op hun eigen club-
jes. “Wat ons event leuk maakt, is dat het zo interste-
delijk is. Het is een samenwerkingsverband tussen de 
vier grote studentensteden: Rotterdam, Amsterdam, 
Utrecht en Leiden.” Met een bierprijs van € 1,70 en 
shots voor een euro probeert 4Fusion de drempel ook 
voor de weinig kapitaalkrachtige studenten laag te 
houden. 
Er borrelen al een poosje plannen om meer werk te 
maken van de feesten, in de vorm van meerdere edi-
ties per jaar en een samenwerking met studentenste-
den als Eindhoven, Maastricht of Groningen. Maar 
dat is ook afhankelijk van het verloop van het feest 
op 6 maart. Kleykamp is optimistisch: “Het is een 
feest dat zichzelf terugverdient. Als het goed gaat 
houden wij er natuurlijk wat aan over. Dan kunnen 
we het jaar daarop weer wat extra’s doen.” GM

Kaarten voor 4Fusion, à € 10,-, zijn te koop in de 
C-hal en het T-gebouw.

VEEL CHRISTELIJKS VAN 
VROEGE HOLLANDERS 
De tentoonstelling ‘Vroege Hollanders’ in Boijmans laat een overzicht zien van schilderkunst 
uit de Noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen. 

‘De verheerlijking van Maria’  van Geertgen tot Sint Jans (links) en ‘De Heilige familie aan tafel’  van de Meester van de 
Brunswijkse diptiek’.

Veel is er niet bekend over de Noord-Nederlandse 
schilderkunst in de late Middeleeuwen ofwel de 
vijftiende eeuw en begin zestiende eeuw. Anders 
dan bij de Vlaamse primitieven met beroemde 
meesters als Jan van Eyck en Rogier van der 
Weyden, zijn de vroege Hollandse schilders nage-
noeg anoniem gebleven. Op de tentoonstelling 
barst het dan ook van de noodnamen. Die verwij-
zen dan maar naar de vermoedelijke woonplaats 
van de schilder, zoals ‘de Meester van Alkmaar’ 
of naar bekende stukken zoals ‘de Meester van het 
Amsterdamse sterfbed van Maria.’
De tentoonstelling laat schilderijen zien uit het 
graafschap Holland, toen Zuid- en Noord-
Holland nog één geheel waren. De expositie is in-
gedeeld in stadscentra, zoals Haarlem, Alkmaar 
en Delft. Elk stadscentrum heeft een wand met 
een eigen kleur. Voor de vele altaarstukken is dat 
een gedurfde presentatie, de wanden zijn geschil-
derd in knallende kleuren als groen, oranje en 
roze. 
De meeste schilderijen staan geheel in het teken 
van de christelijke religie, zoals gebruikelijk in die 
tijd. Het dubbelportret van Jan van Egmond en 
zijn vrouw Magdalena van ‘de Meester van 
Alkmaar’ is daar een uitzondering op. Het beken-
de, vijfhonderd jaar oude, werk is volgens het 
Boijmans één van de eerste portretten uit de 
vroeg-Nederlandse schilderkunst.
Toch is er ook in de schilderijen met religieuze on-
derwerpen veel te ontdekken over het dagelijkse 
leven in de Middeleeuwen. Zoals in ‘De Heilige 

familie aan tafel’ van ‘de Meester van de 
Brunswijkse diptiek.’ Het paneel toont de heilige 
familie aan de maaltijd in een typisch Hollands in-
terieur. Daar zit Maria met het kindje Jezus op 
haar schoot aan tafel met Jozef. Zij roert in een 
kom met pap, terwijl Jozef een stukje brood af-
snijdt. De afgebeelde voorwerpen, zijn ook in het 
echt te bewonderen. Als aanvulling op de tentoon-
stelling zijn in vitrines verschillende kommen en 
suikerpotten tentoongesteld die ook op de schilde-
rijen zijn afgebeeld.
Voor de expositie zijn ruim zestig werken bij el-
kaar gebracht. Deels afkomstig uit de eigen muse-
umverzameling, deels uit bruikleen, onder meer 
uit de collectie van het Rijksmuseum dat momen-
teel verbouwd wordt. Het uitlenen van deze 
kwetsbare panelen is uitzonderlijk. Er is immers 
weinig kunst bewaard gebleven uit die periode. 
Niet alleen omdat het hout waarop geschilderd 
werd, kwetsbaar is, ook is door de beeldenstorm 
veel verloren gegaan. De sporen van messteken 
die toen zijn aangebracht zijn nog op een enkel 
schilderij zichtbaar. 
De tentoonstelling begint met werken van 
Geertgen tot Sint Jans en eindigt met schilderijen 
van Lucas van Leyden. Zijn werk kondigt al het 
begin aan van de Renaissance in Holland. AA

‘Vroege Hollanders’ is te zien tot en met 25 mei 
2008. Voor meer informatie ga naar  www.boij-
mans.nl 
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Het is een schitterende, zonnige februarinamiddag. 
We rijden over de Goudse Rijweg en de inzittenden 
– overwegend ouderen – kakelen erop los. Het inte-
rieur van de tram is een vrolijk allegaartje van ge-
ruite gordijntjes, kerstlampjes, nep-druiventakken 
en een poster van de Kuip. De accordeonist legt met 
zijn spel een deken van oud-Hollandse gezelligheid 
over het geheel. Af en toe onderbreekt de gids hem 
voor een korte geschiedenisles. Geserveerd met een 
flinke portie nostalgie dient hij weetjes, achtergron-
den en persoonlijke verhalen op. De moderne witte 
blokkendooshuizen buiten bijvoorbeeld, blijken op 
de plaats te staan waar vroeger de veemarkt werd 
gehouden. “Ik was in die tijd nog een jongen van 
veertien. En wanneer de dieren verkocht waren 
mochten wij – als koeienjongens gewapend met 
stokken – het vee naar het slachthuis verderop drij-
ven.”
Van achter uit het rijtuig trekt langzaam de geur 
van erwtensoep door de tram. Met een grote soeple-
pel in zijn hand staat een grijze man in uniform bij 
een grote stomende ketel. ‘Hij schept en ik hobbel’, 
legt een vrolijk Indisch meisje met een rood-witge-
blokt overhemd uit. Met drie mandjes, gevuld met 
een kom erwtensoep en een klein broodje met ge-
rookt spek, schuift ze door het middenpad. “En nee, 
ik ben nog nooit gestruikeld.” 
Een oudere meneer met een buitensportjack aan, die 
vanwege de drukte niet naast zijn vrouw kon zitten, 
draait zich om naar de soepopschepper: “Zij mag 
straks zeker ook wel een kopje soep, baas?” 

Vertraging  Als ik de man van de soep 
vraag naar het ontstaan van de op zijn minst 
opmerkelijke combinatie van tram en snert, vertelt 
hij het verhaal van de vrouw die elf jaar geleden het 
initiatief nam. “Die stond al lange tijd tevergeefs 
bij een koude, winderige halte te wachten, toen ze 
bij zichzelf dacht: ‘Waar blijft die snerttram nou?’” 
Hij kijkt me opgewekt aan en omdat ik geen snars 
geloof van de anekdote, knik ik wat achteloos. Hij 
drukt me op het hart dat het echt gebeurd is. 

Hoe dan ook rijdt de tram al ruim tien jaar de hele 
stad door, daarbij ondersteund door een accordeo-
nist en de verhalen van een gids die een passie voor 
grote gebouwen, maar vooral voor de oorlog blijkt 
te hebben. Soms kan dat interessant zijn. Want wist 
u dat de witte kruizen, zoals voor de kerk aan de 
Oostzeedijk, een plaatselijke Tweede Wereldoorlog-
tragedie aanduiden? En dat er pal naast de sociëteit 
van Laurentius, verscholen achter een muurtje, een 
schitterende Joodse begraafplaats ligt? Toch wordt 
de nadruk op dit onderdeel van de geschiedenis na 
verloop van tijd wat saai. Rotterdam is toch wel 
wat meer dan het bombardement in 1940 en de 
daaropvolgende wederopbouw? 
Af en toe geeft de gids ook andere, vaak een beetje 
onzinnige en grappige weetjes prijs. Alsof hij de 
stad probeert te verkopen. Zo jubelt hij, als we over 
de Burgemeester Oudlaan de campus passeren: “Er 
is in Rotterdam geen universitaire studie die je niet 
kunt volgen. Dat is echt fantastisch.” 

Aapjes kijken  Tussen de statige 
herenhuizen in Kralingen had de oubollige, 

kneuterige sfeer van de rondleiding nog iets 
gezelligs, maar op de West-Kruiskade krijgt de 
rit een wat minder onbezorgd karakter. In het 
multiculturele deel van Rotterdam aangekomen 
neemt de Snerttram de vorm aan van een 
eigenaardige seniorensafari. Vijftig blanke 
middenklassers die in een versierde oldtimer-
tram aapjes kijken – het moet een beschamende, 
lachwekkende vertoning zijn. “Dat ze hier ook 
allemaal gaan wonen hè, uit zichzelf”, hoor ik een 
kale, dikke man met een bril zeggen, terwijl hij door 
het vuile tramraam naar het beschaduwde, maar 
bruisende trottoir staart. En de gids weet: “Dit is 
het Chicago, of Manhattan van Rotterdam. De stad 
kent 160 nationaliteiten en met alle respect: deze 
straat kent ze allemaal. Daardoor hebben ze hier in 
de winkels de gekste dingen. En je moet er wel een 
beetje lef voor hebben, maar het is echt een beleving 
om er eens te gaan kijken.”
Als we bij een tramhalte moeten stoppen omdat lijn 
21 de weg verspert, probeer ik aan de blikken van 
de wachtende mensen buiten te ontsnappen en duik 
ik diep in mijn kraag van mijn jas weg.

De Kuip  Anderhalf uur blijkt lang te zijn. 
Later, als de soep op is en de drankenkar zijn rondje 
gemaakt heeft, hebben we het westen en oosten 
van Rotterdam uitgekamd. Maar dan moeten 
we, voordat we terug zijn bij de Crooswijkse 
Boezemstraat, nog naar Rotterdam-Zuid. Van 
verveling is bij mijn medepassagiers geen spoor 
te ontdekken, zij smullen van de trivialiteiten 
en oorlogsanekdotes. Het water van de Maas 
glinstert van het strijklicht dat de ondergaande zon 
nog overheeft en de gids spreekt verheugd: “De 
Erasmusbrug is de mooiste van Nederland en wij 
zijn op weg naar het mooiste stukje van Rotterdam: 
de Kuip.” Dit gaat nog wel even duren. GM

OP SENIORENSAFARI MET DE SNERTTRAM
Iedereen heeft het blauwgroen beschilderde gevaarte wel eens ziens rijden. Onder begeleiding van een gids trekt de Snerttram wekelijks langs kenmer-
kende Rotterdamse plekjes. EM voegde zich tussen de zestigplussers en reed mee.

De Snerttram rijdt, tot 31 maart, iedere za en zo en 
vertrekt vanaf restaurant Brazzo, Boezemstraat 
188. De rit duurt ca 1,5 uur en kost € 15,-.



3 MARCH
Legal movienight: Karakter (Character)

A ruthless court bailiff is found dead, and a young lawyer is the prime suspect. Told in a series of 
flashbacks, Jacob Katadreuffe tells the tale leading to the events of his final confrontation with bai-
liff Dreverhaven. What unfolds is the man’s life story...of his strained relationship with his mother, 
of his strong desire to make a better life for himself (largely self-taught), of his obsession with his 
father, and the bizarre battle of wills with Dreverhaven. Director: Mike van Diem, 1997. The movie is 
based on a novel by Dutch author Ferdinand Bordewijk and is set in pre-war Rotterdam The movie 
is shown in the Dutch original language version with English subtitles and is introduced by Profes-
sor Jeanne Gaakeer. Tickets 5 euro at Cinerama Cinema. Location:  Cinerama, Westblaak 18, Rotter-
dam. Time: 19.00 – 22.00 hrs.

LEZING

DEBAT

EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM
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Met een penning geëerd - 
nieuwe aanwinsten

Met deze tentoonstelling laat het Nederlands 
Economisch Penning Kabinet van de EUR de 
aanwinsten van de periode 2006 – 2007 zien. 
Het Penningkabinet werd dit jaar verrast met 
vier schenkingen (Sanders, De Oude, Nolst Tré-
nité en STAR – Vereniging Trustfonds EUR), die 
integraal worden getoond. Daarnaast bevat de 
tentoonstelling een selectie van de recent aan-
gekochte aanwinsten, die betrekking heeft op 
de economische bedrijvigheid in Nederland of 
op de eigen universiteit. Er is onder andere 
werk te zien van Cor van Kralingen, Ad Haring, 
Marianne Letterie, Jannes Limperg, Henk van 
Bommel en Willem Vis. Locatie: hal Univerisi-
teitsbibliotheek EUR

1 MARCH
Rotterdam Museum Night: Set a Light!
 
This year will be the seventh Rotterdam Museum Night. Almost all of 
the museums and galleries in Rotterdam will be open between 8 p.m. 
and 2 a.m. this night. The theme this year is Set a Light, which promi-
ses to be beyond all galaxys. Besides all the normal collections and 
expositions, there will be much to do: tours, workshops, performan-
ces, little events and other stimulating activities. Tickets will be sold 
by Erasmus Cultuur at the ESSC (CB-07 Woudestein) and MFVR (CD317, 
Hoboken, from 11 am till 2 pm). Students 9 euro and Employees 11 euro.

6 MAART
De verbeelding aan de macht over beeldvorming, seksualisering en nieuwe media

De discussie over de ‘seksualisering van de samenleving’ staat hoog op de agenda van de regering. Minister Plasterk 
schrijft in zijn emancipatienota dat vrouwen moeten worden beschermd tegen het beeld van de vrouw als lustob-
ject en dat jongeren via het onderwijs, televisieprogramma’s, internetsites en muziekzenders mediawijs en weerbaar 
moeten worden gemaakt tegen het oprukkende seksuele geweld. Maar in hoeverre berust hun angst voor de invloed 
van massamedia op randverschijnselen, zoals breezerseks, groepsverkrachtingen en plastische chirurgie, en zaaien zij 
morele paniek? Zijn massa- en nieuwe media niet veeleer middelen die jongeren gebruiken om hun identiteit en 
hun seksualiteit te ontdekken en te verkennen? Met o.a. Stine Jensen, Jeroen Dijsselbloem, & Cas Wouters. Studen-
ten van de master Media & Journalistiek fungeren als moderator. Locatie: Zaal B5, Woudestein. Tijd: 15.30 - 18.00 uur.

29 FEBRUARI
Debat CIA: Taakstraffen

Wordt er in Nederland te laag gestraft? Is een 
taakstraf een gepaste straf voor een moorde-
naar? En voor een verkrachter? In oktober 2007 
zond Zembla een uitzending uit over het opleg-
gen van taakstraffen. In Nederland zouden 
deze straffen te vaak worden gegeven voor te 
zware delicten. Dit heeft de ogen van de poli-
tiek geopend. Fred Teeven nam hier namens de 
VVD het voortouw in. In het debat zullen onder 
andere hij en Naima Azough (GroenLinks) aan-
wezig zijn. Toegang leden gratis, niet-leden 
twee euro (kaartjes aan de deur). Locatie: zaal 
B-4, Woudestein. Tijd: 13.00 uur.
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11 MARCH
The great Erasmus Filmquiz 2008

‘Frankly my dear, I don’t give a damn’ or ‘life is 
pain, get used to it!’. These and other film 
quotes, soundtracks, billboards, film scenes and 
sketches are being asked. During the filmquiz 
teams of two persons are taken along for a ride 
through the history of popular cinema. The 
winner will be overwhelmed with eternal fame 
and an impressive price. Quizmaster is Peer de 
Graaf. Book your ticket (per team) at Cinerama, 
010–4115300 (between 13.00 and 22.00 hrs) or 
pass by room L3-001, Histartes, and get a € 2,- 
discount. There is a maximum of 50 teams, so 
be quick. Entrance strictly for students, at the 
entrance you will be asked to show your college 
card. Official language English. 5 euro per team. 
Location: Cinerama, Westblaak 18. Time: 19.30 – 
22.00 hrs. 

9 MAART  
Leeskabinet-lezing: Willem Jan Otten 

Willem Jan Otten (1951) is een van de meest veelzijdige auteurs 
in Nederland: hij schrijft poëzie, verhalend proza, toneel, kritie-
ken en essays. Zijn laatste roman ‘Specht en zoon’ uit 2004 
werd in 2005 bekroond met de Libris Literatuurprijs. In 2006 
ontving deze roman de Inktaap, de prijs van jonge lezers uit Ne-
derland en Vlaanderen. Na zijn bekering tot het katholieke ge-
loof in 1999 begon religie een prominentere plaats in te nemen 
in het werk van de schrijver. In 2007 ontving Otten een eredoc-
toraat van de Universiteit Utrecht, omdat hij ‘met zijn literair 
werk het grote belang van levensbeschouwelijke en religieuze 
thema’s zichtbaar heeft gemaakt’. Toegang: leden 5 euro, overi-
gen 7,50. Voorverkoop kaarten vanaf 18-2-08 bij het Rotter-
damsch Leeskabinet (Burg. Oudlaan 50), Boekhandel v/h Van 
Gennep (Oude Binnenweg 131 b) of op 9 maart aan de deur. Re-
servering aanbevolen (010-4081195). Locatie: Nederlands Archi-
tectuurinstituut (NAi), Museumpark, 25, Rotterdam. Tijd: 11.00 
uur (inloop vanaf 10.30 uur).

4 MAART
Alleman van Bert Haanstra

De populairste film uit Haanstra’s carrière. Met een ver-
borgen camera werd de Nederlandse bevolking in al haar 
eigenaardigheden bespied, zoals dezelfde cineast dat later 
zou doen met uitstervende diersoorten. De Nederlander 
van 1963 lijkt aardiger, aandoenlijker, dan die van tegen-
woordig. Simon Carmiggelt verzorgde het ironische com-
mentaar. Bert Haanstra, 1963. Locatie: kamer B-3, Wou-
destein. Tiid: 19.30 - 22.00 uur.

13 MARCH
Plug & Play

Erasmus Cultuur organizes for bands Plug & Play on Thursdays 
March 13 (Full), April 10 and May 15. The idea is simple. Two bands a 
night, plug in and play. Are you a member of a rockband, are you a 
student at the Erasmus University and do you want to play? Regis-
ter immediately for the dates in April or May through our registra-
tion form on www.eur.nl/erasmuscultuur. Location: Sociëteit Asker 
V at the Haringvliet, Rotterdam. Time: 20.00 hrs.

12 MAART
Opening Boekenweek Rotterdam: Wetenschap ontmoet cabaret

In café DikT treedt prof. Frans-Willem Korsten, hoogleraar Literatuur en Samenleving aan de EUR, in 
dialoog met cabaretier Tim Kamps over identiteit voorbij de derde leeftijd. Wordt de ouder worden-
de mens wijzer of juist niet? Met medewerking van o.a. Arthur Japin, Susan Smit en Simon Vinken-
oog. Nadere informatie en toegang: www.arminius.nu. Locatie: Centrale Bibliotheek Rotterdam, 
Hoogstraat 110. Tijd: 20.40 uur

13 MARCH
Win the Crazy Piano!

After the success of previous editions of our 
Crazy Piano-contest Erasmus Cultuur organi-
ses yet another contest in which you can win a 
piano. Everything is possible and permitted if 
the piano is still alive after your performance 
for the next participant, and still can serve as 
prize. Because the one who wins is he or she 
who plays the most beautiful music, has the 
best act or the best performance. Prize is the 
participating piano! Want to participate? Re-
gister through www.eur.nl/erasmuscultuur/
english. Location: Sociëteit Asker V , Haringvliet 
94, Rotterdam. Time: 22.00 hrs. 



pagina EM 13 rubriek reactie  

30 28 februari 2008 service service@em.eur.nl

AIESEC
Schrijf je nu in voor het NOUR project! 
Wil jij graag een kijkje nemen in de Arabische we-
reld; wil jij debatteren en scherpe analyses maken 
van wat je meemaakt; wil jij wellicht andere men-
sen helpen een beter inzicht te krijgen in de cultu-
ren van Noord Afrika en het Midden Oosten? Heb 
je minstens 120 ECTS en wil jij vooral een fantasti-
sche zomer meemaken in Marokko, Egypte of Jor-
danië? Solliciteer dan nu voor deelname aan het 
NOUR Project! De deadline voor aanmelding is 24 
maart! Voor meer informatie kijk op www.nour-
project.nl. 

B&R Beurs
Smart investments in times of uncertainty
Op donderdag 6 maart organiseert B&R Beurs een 
beleggingsseminar dat je niet mag missen! In deze 
zware tijden op de financiële markt weten sommi-
gen nog steeds manieren te vinden om geld te ver-
dienen. Wil je hun geheimen weten? Onze ervaren 
sprekers zullen je tips geven waar anderen voor 
moeten betalen!. Tijdens het avondvullend pro-
gramma zullen zij je informeren over de juiste me-
thodes te beleggen. Samen sluiten we de avond af 
met een hapje en een drankje en - nog belangrijker 
- een goed gesprek! Locatie: Hotel New York, 6 
maart 19.00 u.

Cedo Nulli/Faculteit Sociale Wetenschappen
Landelijk Congres der Bestuurskunde
Op 7 en 8 mei vindt het Landelijk Congres der Be-
stuurskunde 2008 plaats. Het thema van deze 
achtste editie van het congres is ‘Sturing in de ge-
varenzone; overheid en burgers in de risicosamen-
leving’. Lezingen, workshops, discussies en master-
classes zullen centraal staan bij deze boeiende bij-
eenkomst van studenten, (young-) professionals 
en wetenschappers in De Doelen te Rotterdam. De 
organisatie is verheugd om de toezegging van 
dagvoorzitter Twan Huys en (onder meer) sprekers 
als Alexander Rinnooy Kan (SER), Tjibbe Joustra 
(NCTb) en Frits Korthals Altes. Kijk op www.lcb.nl  
voor meer informatie en inschrijving.”

Histartes
Singer/songwritercontest Nootuitgang
Op woensdag 16 april organiseert Histartes samen 
met Erasmus Cultuur de Rotterdamse voorronde 
van de nationale Singer/songwriter contest Noot-
uitgang in Plan C. Deze contest wordt voor de vijf-
de keer gehouden. De Rotterdamse winnaar zal het 
gaan opnemen tegen Singer/songwriters van de 
andere universiteiten en hogescholen en mag zijn 
liedje(s) in een professionele studio opnemen. Ben 
je student, heb je een gouden stem of ben je Ne-
derlands beste onbekende songwriter? Dan is dit 
dé kans om door te breken! Inschrijven via het in-
schrijfformulier op www.eur.nl/erasmuscultuur  of   
www.histartes.nl

STAR
Studenten Coverband Contest!
Dit jaar bestaat studievereniging STAR van de RSM 
Erasmus University 20 jaar. Het 6e Lustrum Comité 
organiseert daarom talloze evenementen. Een 
daarvan is de Studenten Coverband Contest die in 
samenwerking met Erasmus Cultuur op 2 april 
plaatsvindt. Voor dit evenement zijn we op zoek 
naar Rotterdamse studenten coverbands! Er kun-
nen 5 Coverbands meedoen.  Een professionele jury 
zal op 2 april bepalen wie zich de beste Studenten 

SERVICE

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

Zondagopenstelling studiezalen
De studiezalen van de Universiteitsbibliotheek zijn 
in 2008 extra geopend op de volgende zondagen, 
van 11.00 - 16.30 uur:
9 en 16 maart; 27 april; 18 en 25 mei; 1, 8 en 15 juni; 
6, 13, 20 en 27 juli; 3 augustus.
Op deze dagen is het terrein alleen toegankelijk via 
Parkeerterrein P4 HES-zijde, en voor voetgangers 
via de ingang Dienstwoningen aan de Burgemees-
ter Oudlaan. De ingang van de UB is te betreden 
via ingang A2.

Europa-Prijs 2008 voor Junior Academici
Het beste wetenschappelijke artikel, geschreven 
door een Junior Academicus, komt in aanmerking 
voor de Europa-Prijs voor Junior Academici. Een Ju-
nior Academicus is een afgestudeerde in een der 
hierna genoemde studies die op dit moment aan 
een proefschrift schrijft. Het onderwerp moet gere-
lateerd zijn aan Bestuurskunde, Politicologie, Rech-
ten, Geschiedenis of Europese Studies. Het artikel 
moet gepubliceerd zijn tussen 1 augustus 2006 en 
31 december 2007 in een landelijk dagblad, week-
blad en/of wetenschappelijk tijdschrift. De selectie 
is gebaseerd op drie criteria: originaliteit, belang 
van het artikel en kwaliteit. Eerste prijs € 1000,-, 
tweede prijs € 800,-, derde prijs € 500,-. De inzend-
termijn sluit op 7 maart. Prijsuitreiking op 11 april. 
Nadere informatie: www.montesquieu-instituut.nl 
of via  info@montesquieu-instituut.nl; 070-
3560238 / 06-27852308 Drs. C. Nagtegaal.

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

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

Meldpunt studenten & RSI
Voor studenten die last denken te hebben van RSI 
is er het meldpunt Studenten & RSI. Daar kunnen 
studenten terecht voor informatie en advies over 
omgaan met RSI en het voorkomen ervan en wor-

den de klachten geregistreerd. Meldpunt Studen-
ten & RSI: Dhr. B. den Boogert, studentendecaan, G 
3-08. (secretariaat). E-mail: rsi-student@oos.eur.nl 

Taal- & Trainingscentrum 
Inschrijven taalcursussen maart-juni.
Het TTC biedt taalcursussen Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Russisch en 
Spaans. Deadline voor inschrijving beginnerscur-
sussen (A1 of A1.1) en voor gevorderden die een cer-
tificaat van het Taal- & Trainingscentrum hebben 
van het voorlopende cursusniveau (max. 1 jaar 
oud), of die op dit moment een cursus volgen is 7 
maart. De deadline voor inschrijving mèt intake 
(voor gevorderden zonder certificaat van het TTC) 
is verstreken. Meer informatie in de taalbrochure 
bij het ESSC in CB-07 of kijk op www.eur.nl/ttc

Studeren zonder drempels (SZD)
Heb jij dyslexie, RSI of een andere fysieke of men-
tale chronische beperking bij het studeren? Het 
project Studeren zonder drempels (Szd) helpt je, 
waar mogelijk. www.eur.nl/szd 

Cursus ‘Beter studeren met een functiebeperking’ 
(3 dagdelen)
Doel van deze cursus is vermindering van pijn en 
stress, en verbetering van studieprestaties. De li-
chaamsvriendelijke oefeningen en technieken ko-
men uit de Kinesiologie (=leer van de bewegingen) 
en zijn eenvoudig, doelgericht en makkelijk uit-
voerbaar. Uiteraard is er volop ruimte voor per-
soonlijke begeleiding. www.eur.nl/szd 

Loopbaancoachingstraject
(6 dagdelen). Heb je een functiebeperking en ben 
je master student of recentelijk afgestudeerd aan 
de EUR? Wil je je goed voorbereiden op een pas-
sende loopbaanstart? Naast een uitgebreide zelf-
analyse komen aan de orde: de sollicitatiebrief, het 
cv en het sollicitatiegesprek. Vervolgens: een voor-
bereiding op een assessment, een psychologische 
test en informatie over de wet- en regelgeving van 
het werken met een functiebeperking. www.eur.
nl/szd 

Plug & Play voor bands
13 maart, 10 april, 15 mei, Sociëteit Asker V aan het 
Haringvliet 94, Rotterdam. Op de donderdagen 13 
maart (vol), 10 april en 15 mei organiseert Erasmus 
Cultuur drie Plug & Play-avonden in Sociëteit Asker 
V aan het Haringvliet 94, Rotterdam. De formule is 
simpel. Twee bands per avond, je plugt in en begint 
te spelen. Zit je in een band, ben je student aan de 
Erasmus Universiteit en heb je zin om te spelen, 
schrijf je dan onmiddellijk in via www.eur.nl/eras-
muscultuur.

Win de Crazy Piano!
13 maart, 22.00 uur, Sociëteit Asker V aan het Ha-
ringvliet 94, Rotterdam
Na het succes van vorige edities van de Crazy Pia-
no-wedstrijd organiseert Erasmus Cultuur dit jaar 
opnieuw een wedstrijd waarbij je een piano kunt 
winnen. Alles is mogelijk en toegestaan mits de pi-
ano na jouw optreden nog leeft voor de volgende 
deelnemer, en nog steeds dienen kan als hoofd-
prijs. Want degene met de beste act, de beste per-
formance of de mooiste muziek wint de deelne-
mende piano. Meedoen: Stuur een mail naar 
erasmuscultuur@oos.eur.nl.

ALGEMEEN

VERENIGINGEN

ERASMUS CULTUUR

BIBLIOTHEEK

STUDENTENZAKEN
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Coverband van Rotterdam mag noemen. Inschrij-
ven kan via het inschrijfformulier op www.rsmstar.
nl of www.eur.nl/erasmuscultuur . Breng een demo 
naar het STARbureau op T04-53 voor 12 maart! Als 
jouw band door de selectieprocedure komt kun je 
op 2 april live on stage 2 nummers ten gehore 
brengen!

ISO
Durf jij de student te vertegenwoordigen in poli-
tiek Den Haag? Het ISO, de grootste landelijke be-
langenorganisatie voor studenten is op zoek naar 
bestuursleden! Kijk op www.iso.nl

LSVb
Mega Medezeggenschap Manifestatie
Donderdag 6 maart, Museon Den Haag, 10.30-
19.00 uur. Ben jij actief in medezeggenschap? Kom 
dan ook! Geef je op via www.studentenpolitiek.nl/
mmm

Bachelor en Master Scriptiewedstrijd
Het Montesquieu Instituut organiseert voor Bache-
lor- en Masterstudenten aan Nederlandse universi-
teiten een Scriptiewedstrijd. De selectiecriteria zijn: 
originaliteit, belang van de studie, inhoudelijke 
kwaliteit en resultaat van de scriptie. De winnende 
BA en MA scripties ontvangen een prijs van € 500,-. 
Voor beide categorieën is er een tweede prijs van € 
400,- en een derde prijs van € 250,-. De winnende 
scripties worden op de website van het Mon-
tesquieu Instituut gepubliceerd. De inzendtermijn 
voor deelname aan de Scriptiewedstrijd sluit op 7 
maart. De prijsuitreiking is op 11 april. Studenten 
van Nederlandse universiteiten uit de studierich-
tingen Bestuurskunde, Politicologie, Rechten, Ge-
schiedenis of Europese Studies, kunnen deelne-
men.. Bachelor- en Masterstudenten van wie de 
scriptie met ten minste een 8 (=A) is beoordeeld 
kunnen hun scriptie inzenden. Kandidaten hebben 
hun BA of MA titel behaald tussen 1 juli 2006 en 31 
december 2007. Nadere informatie via: 
www.montesquieu-instituut.nl of: 
info@montesquieu-instituut.nl

Volleybal - R.R.S.V. Snoopy 
Gezocht: nieuwe bestuursleden
Hou jij van volleyballen èn van gezelligheid?! Bij 
Snoopy vind je het allebei! Snoopy is een studen-
tenvolleybalvereniging met teams die deelnemen 
aan de recreantencompetitie. Dat betekent: door-
deweeks volleyballen in gemengde teams! Daar-
naast worden er bij Snoopy ook vele gezellige acti-
viteiten georganiseerd, zoals borrels, een gala, een 
weekendje weg, enz. Wil jij naast je studie be-
stuurservaring opdoen? Dat kan! Wij zijn op zoek 
naar enthousiaste nieuwe bestuursleden voor 
2008 - 2009! Kijk op www.rrsvsnoopy.nl 

Sportcentrum Woudestein
010 – 4081876/5
sportraad@rssr.nl
www.erasmussport.nl 

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

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

OVERIG

SPORT



Vernieuwde website
Het Studentenpastoraat Rotterdam heeft een ver-
nieuwde website: een andere uitstraling en een 
breder aanbod door de studentenpastores Dick van 
Kampen en Mark-Robin Hoogland: www.eur.nl/stu-
dentenpastoraat

Van Erasmus naar Erasmus
Wandelen, de stad uit, door de polder. Een goed ge-
sprek. Kennismaking met enige teksten van Eras-
mus. We lopen van de ene Erasmus-stad (Rotter-
dam, EUR Woudestein) naar de andere Erasmus-
stad (Gouda) waar hij opgroeide. Een soort pel-
grimstocht dus. I.s.m. Studium Generale. Meer in-
formatie:  www.eur.nl/studentenpastoraat  (aan-
bod Mark-Robin Hoogland) of www.spr-vision.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

Drs. Iliass Elhadioui van Sociologie heeft de PhD 
Student of the Year Award toegekend gekregen 
van het Erasmus promovendi-overleg EPAR.

Prof.dr. Herman K. van Dijk, hoogleraar Econome-
trie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt 

Cursussen
- Krav maga street defense (nieuw)
- Buikdansen (nieuw)
- Inline skaten
- Salsa
- Squash
- Pole fitness
- Fatburn aerobics
- Tennis (buiten)
- Pilates
Kijk op www.erasmussport.nl voor meer informatie 
en om je in te schrijven!

Legionella
Voor actueel nieuws over legionella, kijk op www.
erasmussport.nl.

Ladderloop zondag 30 maart
5 km. voor 5 euro. Loop mee voor schoolkinderen in 
India!!
Stichting Ladder zet zich in voor de allerarmsten en 
kansarmen in ontwikkelingslanden. Meer info:
www.stichtingladder.nl , inschrijvingen: 
info@stichtingladder.nl

Erasmus Open tennistoernooi 2008
Dinsdag 6 t/m donderdag 15 mei vindt het jaarlijkse 
Erasmus Open Tennistoernooi plaats! Er zijn drie ca-
tegorieën: enkel, dubbel en mix-dubbel. Je kunt je 
inschrijven voor maximaal 2 categorieën. Meer info, 
inschrijfformulier en reglement: www.erasmus-
sport.nl . Inschrijven + (gepast) betalen kan t/m 25 
april aan het Sportraadloket.

Snelle hardlopers gezocht!
Voor de Batavierenrace op 26 april zoeken wij nog 
snelle lopers voor het Universiteitsteam en het 
Sportraad team. Geef je op via 
batarotterdam@hotmail.com. 
Meer info: www.erasmussport.nl.

Sluiting op feest- en gedenkdagen
Vrijdag 21 maart (Goede Vrijdag)
Zondag 23 en maandag 24 maart (Pasen)
Voor meer informatie kijk op www.erasmussport.nl. 
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per 1 maart benoemd tot algemeen directeur van 
het Tinbergen Instituut. Hij volgt prof.dr. Maarten 
C.W. Janssen op, die per 1 april aftreedt. Het Tinber-
gen Instituut is de onderzoekschool van de drie 
economische faculteiten van de Erasmus Universi-
teit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam en 
de Vrije Universiteit. 

Bibi van den Berg  van de Faculteit Wijsbegeerte, 
en Sandra Langeslag  van het Instituut voor Psy-
chologie van de Faculteit der Sociale Wetenschap-
pen,  hebben op 12 februari  het dr. W.H. Posthu-
mus-van der Goot stipendium ontvangen. De Eras-
mus Universiteit Rotterdam reikte voor de eerste 
keer dit tweejaarlijkse stipendium uit aan zeven 
talentvolle, veelbelovende vrouwelijke promoven-
di. Het stipendium bestaat uit € 3500,- en is be-
doeld voor onderzoek en bezigheden die daaraan 
verwant zijn.

         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 13 maart 
a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 4 maart. De daarop volgende nummers 
verschijnen op: 27 maart, 10 en 24 april, 15 mei e.v. . 
Deadline telkens 9 dagen voor verschijning (op 
dinsdagen om 12.00 u.)

PERSONALIA

STUDENTENPASTORAAT

GEVRAAGD EN GEBODEN

DANIËLLE BOUDEWIJN
Op 6 februari overleed Daniëlle Boudewijn op 22-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware ziekte. Daniëlle studeerde bestuurskunde aan de EUR. 
Ze was een goede studente, die goede cijfers haalde in een vlot studietempo. Ze was ook actief In Cedo Nulli, de faculteitsvereniging. 
Daarnaast was ze studentvertegenwoordiger in de opleidingscommissie Bestuurskunde. Naast haar studie was ze politiek en bestuurlijk bezig in 
Bergen op Zoom, de stad waar zij was opgegroeid.

Daniëlle heeft tot het einde toe geweigerd zich neer te leggen bij de beperkingen die haar ziekte haar oplegde en bleef zich richten op zaken die zij 
belangrijk vond. Deze houding tekent haar strijdbaarheid en wilskracht.

Daniëlles overlijden is in de eerste plaats een groot verlies voor haar ouders en familie. Maar het is ook een verlies voor onze opleiding, gelet op haar 
inzet en haar betrokkenheid bij de opleiding. Het is ook een verlies voor het vak bestuurskunde. Als haar meer tijd was gegeven, had zij met haar 
ambitie, inzet en talent mooie dingen gedaan binnen dit vakgebied en voor de samenleving. Het heeft niet zo mogen zijn.

Haar aanwezigheid missen we binnen de opleiding. Het was kort maar krachtig; zij was een voorbeeld voor haar medestudenten en voor de opleiding.

Arie van Sluis, Docent opleiding Bestuurskunde

In memoriam
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1. Een woord vooraf  In dit 
voorjaar zullen verkiezingen gehouden worden 
voor de studentleden van de Universiteitsraad 
en de faculteitsraden. Het belang van de raden 
is groot. De raden hebben instemmingsrecht op 
tal van gebieden die voor studenten en personeel 
van groot belang zijn. Om er maar een paar te 
noemen: de raden spreken over de begrotingen, 
de toekomstplannen en bij voorbeeld diverse 
studentenvoorzieningen. Er wordt naar gestreefd 
om op de homepage van de EUR regelmatig 
verdere informatie te verschaffen. Ook in Erasmus 
Magazine zal aandacht geschonken worden aan de 
raden en zijn leden. In dit artikel wordt met name 
aandacht geschonken aan de belangrijkste data 
tijdens het verkiezingsproces. 

2. Het tijdstip  In de kiesprocedure is 
voorzien dat de verkiezingen rond of na Pasen 
gehouden moeten worden. Er is uiteindelijk gekozen 
voor medio mei: de personen die nu lid zijn van 
de diverse raden zijn dat tot 1.9.2008. Door de 
verkiezingen redelijk laat te houden, is de tijdsduur 
tussen gekozen zijn en in functie treden, niet zo 
lang.

De datum waarop deze verkiezingen zullen eindi-
gen, is bepaald op 15.5.2008. Schriftelijk kan er ge-
stemd worden tot 14.00 uur en elektronisch tot 24.00 
uur. Alle stemmen die na deze tijdstippen nog ont-
vangen zullen worden, zijn ongeldig.

3. Bent u kiesgerechtigd en 
waarvoor bent u dat?  Kort gezegd: 
personen die als student (dus niet: als extraneus 
of als cursist) zijn ingeschreven aan de EUR zijn 
kiesgerechtigd. 
Voor de verkiezing van de Universiteitsraad geldt 
een indeling in kiesdistricten. Deze districtsgewijze 
indeling volgt de indeling in faculteiten:

Kiesdistrict Betreft Studenten

Nummer 1 FEW 2 zetels
Nummer 2 Erasmus MC 2 zetels
Nummer 3 FRG 2 zetels
Nummer 4 FBK 2 zetels
Nummer 5 FSW 2 zetels
Nummer 6 FdW 1 zetel
Nummer 7 FHKW 1 zetel
Nummer 8 BvdU en UB Geen 

De indeling van de faculteitsraden, onder aanteke-
ning dat de studenten van het Erasmus MC verte-
genwoordigd zullen zijn in de Studentenraad, is als 
volgt geregeld:

 Faculteit Studenten 

 FEW 7  zetels

 Erasmus MC  8 zetels
 FRG  5 zetels
 FBK  5 zetels
 FSW  6 zetels
 FdW  4 zetels

 FHKW 5 zetels

VERKIEZINGEN AAN DE EUR.PRIVATE 
Wilt u controleren of uw naam voorkomt op de lijst 
van kiesgerechtigden, dan kunt u die lijsten daarop 
nazien in de periode van 26 februari tot en met 6 
maart 2008, 12.00 uur. Mocht u veranderingen 
wensen in deze lijsten, dan kunt u dat aangeven op 
formulieren die bij de plaatsen waar de lijsten ter in-
zage liggen, te verkrijgen zijn. De plaatsen waar de 
lijsten ter inzage liggen, zijn:
Studenten Woudestein:
Studentenadministratie
Studenten Hoboken:
Bestuurssecretariaat Raad van Bestuur

4. De kandidaatstellingsmo
gelijkheden  Degenen die op de lijsten 
van kiesgerechtigden voorkomen, of horen voor te 
komen, kunnen zich kandidaatstellen. Het Centraal 
Stembureau en de Faculteitsstembureaus hebben 
daarvoor formulieren op voorraad. De Universiteit 
hanteert het personenstelsel (met uitzondering van 
de Studentenraad Erasmus MC die het lijstenstelsel 
hanteert). Het personenstelsel houdt in dat alleen 
één persoon zich kan kandidaatstellen. Bij het 
lijstenstelsel zijn de kandidaten verenigd in een 
groepering. De  kandidaatstelling moet worden 
ondersteund door – in het algemeen - 10% van 
de kiesgerechtigden (met een maximum van 10 
personen) uit zijn of haar kiesdistrict en geleding. U 
kunt formulieren voor de kandidaatstelling krijgen 
bij de faculteitsstembureaus voor de faculteitsraden 
(doorgaans de faculteitsbureaus; bij het Erasmus 
MC het bestuurssecretariaat in kamer HE 228 en 
bij het Centraal Stembureau voor wat betreft de 
Universiteitsraad).

• Van groot belang is hier de kandidaatstellingster-
mijn. 
U kunt zich kandidaat stellen vanaf 26 februa-
ri 2008 tot 6 maart 2008, 12.00 uur. 
De formulieren voor de kandidaatstelling zijn overi-
gens al vanaf 11 februari 2008 beschikbaar. Let wel: 
kandidaatstellingen die na het tijdstip van 6 maart 
2008, 12.00 uur worden aangeboden, zijn per defini-
tie ongeldig. 
• Omdat er formele eisen zijn, gaan de stembureaus, 
zodra ze een kandidaatstelling hebben ontvangen, 
over tot controle. Mocht er een vormfout voorkomen 
(bijvoorbeeld het ontbreken van een handtekening), 
dan kan een dergelijke fout hersteld worden tot vrij-
dag, 14 maart 2008, 12.00 uur. Daarna staan de 
kandidaturen vast.  

De stemoproepen zullen rond 25 april verzonden 
worden.  De precieze datum zal nog nader worden 
bepaald en worden bekendgemaakt. Studenten ont-
vangen de stemoproep op hun studieadres. 

5. De stemoproep  De stemoproep 
bestaat uit een tweetalige (Nederlands en Engels) 
oproepkaart, met daarop een tekst  die verwijst 
naar de verkiezingssite van de EUR (www.eur.
nl/verkiezingen). Op deze site vindt u naast de link 
naar het elektronisch stemsysteem,  ook informatie 
over de raden. Ook de site zal tweetalig van opzet 
zijn. Meer informatie over de kandidaten – zo zij 

deze informatie tijdig aan het Centraal Stembureau 
zullen hebben verstrekt - treft u aan op het 
stembiljet zoals dat in het elektronisch stemsysteem 
is opgenomen. Het stemsysteem zelf is natuurlijk 
ook in de eerdergenoemde twee talen te raadplegen! 
    
6. De stemming  Niet in alle gevallen 
hoeft er gestemd te worden: als er uiteindelijk 
evenveel of minder kandidaten dan er zetels zijn in 
een kiesdistrict of faculteitsraad/studentenraad, 
worden de kandidaten meteen gekozen verklaard.
• Het is noodzakelijk dat u uw gebruikersnaam en 
uw ernacode gebruikt. Mocht u die ernacode kwijt 
zijn, dan gelieve u zich te wenden tot de I&A-help-
desks van uw faculteit: zie de verkiezingswebsite 
van de EUR.

• Voor diegenen die, om wat voor reden dan ook, 
hun stem niet elektronisch kunnen uitbrengen, 
staat de klassieke methode van het schriftelijk 
stemmen open. Zowel op de stemoproep als op de 
site is aangegeven hoe dat in zijn werk gaat.
• De stembureaus moeten uw schriftelijke stem 
hebben ontvangen voor donderdag 15 mei 2008, 
14.00 uur. U kunt elektronisch stemmen tot 15 mei 
2008 middernacht.
Houdt u er rekening mee dat het stemsysteem on-
verbiddelijk sluit op het laatstgenoemde tijdstip. 
Het Centraal Stembureau adviseert u dan ook ruim 
voor die tijd Uw stem uit te brengen.
• Het is van groot belang dat u uw stem uitbrengt. 
Het kiesrecht is een belangrijke verworvenheid! 

7. De uitslag  Op vrijdag 16 mei 2008, vanaf 
10.00 uur, wordt met het uitsplitsen en het tellen 
van de geldig uitgebrachte stemmen begonnen in 
een nader te bepalen lokaal. 

De uitslagbepaling volgt zo spoedig mogelijk, 
waarschijnlijk nog op dezelfde dag.

8. Het beroep  Mocht u het niet eens zijn 
met een uitspraak van een stembureau, dan kunt u 
binnen zeven dagen een bezwaarschrift indienen. 
Meer inlichtingen over de bezwarenprocedure 
worden u door het Centraal Stembureau verstrekt.

9. Tot slot  Als u meer wilt weten over de 
verkiezingen, de procedures, het kiesrecht en 
aanverwante zaken, en u het antwoord op uw vraag 
niet op de EUR-website kunt vinden, kunt u die 
vraag aan het Centraal Stembureau stellen. Het 
Centraal Stembureau is belast met de organisatie 
van de verkiezing van de Universiteitsraad en de 
coördinatie van alle verkiezingen. 
Betreft uw vraag een specifiek facultaire verkiezing, 
dan kunt u het beste eerst contact opnemen met het 
desbetreffende facultaire stembureau.

U kunt het Centraal Stembureau telefonisch bereiken on-
der nummer 82268 (kamer E 2 - 48 Bestuursgebouw Wou-
destein), bij geen gehoor 81125.
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Natalia Chapliuk

My stay in Moscow is coming to its end – is sad, 
but at the same time I know that there is also a 
lot of interesting things happening in Beijing and 
in China which are worth seeing. While driving 
around Moscow and listening to the radio ere 
there are three things that are talked about the 
most – the 23rd of February, the 2nd of March 
and the 8th of March – three dates that people 
are both looking forward to and hating at the 
same time. 
The 23rd of February is considered a national holi-
day “Motherland defender’s day”. This is a holiday 
dedicated to all men, but mostly to those who 
fought during the Second World War, although 
since that generation is passing away, it has 
become a day dedicated just to men. All men get 
presents and that is what the radio talks were all 
about! What to give as presents ...and despite the 
fact that many male representatives are not ex-
pecting any presents, their female counterparts 
are looking for something VERY nice to impress 
them and get something as nice in return ...on 
the 8th of March. 
The 2nd of March is the day that the Russian Fed-
eration will elect its new president, or at least go 
out to vote because most people already know 
who will be the one to become head of the Rus-
sian government after Putin’s eight years as head 
of the nation. Next to the Red Square there is a 
huge poster saying “Together we will win” and a 
picture of Vladimir Putin and Dmitri Medvedev 
(who is the president to be ...). The radio spoke 

of what Medvedev is doing for Russia now, the 
provinces and companies that he visited and 
how good he is ...some other radio stations keep 
on trying to sell the other candidates, but still...
most people made up their mind already. 
The 8th of March is kind of a ‘payment’ day for 
men. It is International Woman’s Day – obviously 
a nice event for ladies, flower shops (it is said that 
they make their break even for the whole year 
in just this very one day!), and thus The Nether-
lands (because most flowers come from there!). 

This holiday has different meanings in different 
countries, but in Russia it has become a holiday 
after 1921 when at a woman’s conference it was 
decided to commemorate a woman’s strike that 
made the start of the February revolution. 
So, mostly it is dates that the Russians are 
discussing now. Since I am here  I also got used 
to that ...so am thinking in dates that are still 
months to come – I’ll be back in Moscow on July 
1st! But right now Beijing is calling! 

PRESENTS FOR THE MEN, FLOWERS FOR THE WOMEN

In 2006 the German universities had about 250 thousand foreign students. 
Germany likes to attract them. But not all German students are equally 
eager to have them. A recent survey by the association of universities 
showed that 13 percent of German students believe there are already too 
many foreigners in Germany. More than half of them believe that foreigners 
who break the law must be expelled from Germany. Especially the younger 
students have problems with foreigners.
It is believed the German universities have tried to keep these results from 
being published, fearing bad publicity, the association for foreign students 
complains to the Frankfurter Rundschau.
Andreas Weber, representative of the student board of the University of 
Cologne, is not afraid to confront people with the truth. According to him, 
foreign students, and especially those with a dark skin, are sometimes 
openly discriminated against by teachers. “Von einem Neger lasse ich mir 
nichts sagen”, one student was recently told, which translates into “I will 
not be told by a nigger what do to”. Also, it is often difficult for them to find 
lab positions. HOP

‘RACISM’ IN GERMAN UNIVERSITIES
The German association for foreign students warns of racism in universities. Both students and employees would be to blame. 

The Humboldt University in Berlin.
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Representatives of 120 Companies gathered, 
coordinated by the EFR, STAR, the economic and 
business administration student associations, in 
order to find the next bright minds that might soon 
be these companies’ new personnel. Floriaan Zwart, 
the event’s chairman, answers all questions for you 
guys who do not yet know what this event has to 
offer to you as a student.
 
What exactly is the ERD? “It was a ten-day 
recruitment event, from 7 till 20 February, where 
companies and students met each other through dif-
ferent activities. During these formal and informal 
meetings, they were able to professionally get to 
know each other. For instance company presenta-
tions provided students with general insights of the 
companies, while workshops were more directed 
to solving cases and testing students’ leadership 
skills, critical thinking and general expertise. Inter-
views also took place. These were much more spe-
cific as the company involved would be interested in 
the person as a new employee. All in all, the ERD is 
the link between the 1800 students and their future 
employers.” 

Has the ERD always been like it was now? “No, it 
hasn’t. In fact, a few years ago it was called Eras-
mus Berdrijvendagen (Erasmus Business Days). 
Then it was a successful event too, but it certainly 
lacked the international aspect, which at that point 
was already part of the university in general. Only 
two years ago, the ERD truly incorporated its real 
international orientation.”  

There are 120 companies joining this event, but 
what exactly were the criteria to select these compa-
nies? “We are a committee of eight members, who 
are responsible for organizing of the entire event. 
Two of us are the so-called commercial members, 
responsible for contacting companies in general and 
inviting them to the event. However, there are also 
companies who contact us. The only drawback is 
that most of them are very small and for that reason 
have to be analyzed before actually being accepted. 
We also try to prevent having an overkill of only 
one type of company, thus guaranteeing maximum 
choice for the students.” 

How about the students? How exactly do companies 
select them? “This depends on the type of activity 
they subscribe for. For instance, both presentation 
and branch drinks are open to all students wanting 
to get a general idea of the companies. 
For all the other activities, students are individually 
selected by the respective companies based upon 
their CVs and motivation letters. We are not able to 
interfere in their selection of such applicants. The 
only thing we do is it to create a “bridge” between 
the two parties.” 

What should be expected by the ones that are in-
deed selected? “It really depends on the business. A 
few of these companies only participate in the event 
to gain a better insight of the future labor market 
and advertise their names as companies. There are 
also other firms, who are truly hoping to find em-
ployees with enough expertise and the right skills 
and education for a certain job. This can actually 
work as extra pressure, especially for the students, 
who do not expect such commitments in such an 
early stage of their careers.”
 
Are there more events such as this one? “Within 
the EUR we also have “Make a Move” and there 
are many of the same type of events in Groningen, 
Maastricht, and Amsterdam. We all follow the same 
principle, but we work in different scales. The most 
important factor is that each year, we all try to inno-
vate, and compare with the other events to optimize 
the experience of the students that visit us.”

Should we expect anything new for the future of 
ERD? “ERD follows a very strong concept and 
we are trying to improve it year after year. For ex-
ample, this year we have introduced branch drinks, 
which have indeed shown to be a great success. It 
worked as an extra motivation factor for students to 
be there, since the environment is more relaxed and 
informal. The key is to innovate and progress in any 
area that we see room for improvement.  

INNOVATION IS THE KEY WORD DURING 
THE RECRUITMENT DAYS

Over the past two weeks many students must have wondered what exactly was happening in 
the main halls of the C-Building and the T-Building. Many people wearing formal clothing, 
many new faces, some of whom who even gathered for a nice talk over a beer at a bar in the 
C-Hall every evening... Are you still wondering what exactly this was all about? It was the so-
called Erasmus Recruitment Days, (ERD): the biggest recruitment event in the Benelux. 
 text Giovanna Sanches photography Ronald van den Heerik
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There are many aspects that affect the quality and 
quantity of the care a (pregnant) woman receives 
in each country. In this congress there was a global 
approach so as to show different circumstances all 
over the world. In addition, different cultures can 
live together in one country, akin to what happens 
in the Netherlands, and it is important for medics to 
know where women originally come from, in order 
to be able to understand their situation properly. 
The congress dealt mostly with the situation in 
developing countries, but there was also room for 
some examples from Holland. In The Netherlands 
the prevalence of maternal deaths is about five 
percent. Most of these deaths occur amongst the 
foreign population, especially women who have 
only been here for a short period of time, such as 
sub-Sahara African women, and Asian women. 
Their major problem is communication with their 
medical caretakers and the differences in health 
systems; they were familiar with different systems. 
Also, the role of the health care worker is different, 
and they have no social network here to get support 
from. 

Female circumcision  Another is-
sue that was subject of lectures and discussions, 
was a specific gynecological problem, very com-
mon in Africa: vesico-vaginal fistulas. This is an 
abnormal communication between the bladder and 
the vagina, (or the rectum and the vagina: recto 
vaginal fistula), which allows the passage of urine 
and faeces into the vagina. This happens due to the 

very scarce medical care women receive during and 
after giving birth in Africa. When they experience 
this complication and it is not fixed properly, they 
will have to live the rest of their lives with this very 
precarious situation. Even when a repair operation 
is performed, the problem cannot always be entirely 
solved, and they rarely have the three months 
recovery time necessary for the wound to heal, so 
recidive is not uncommon.
There was also attention for the HPV, Herpes 
Papilloma Virus, (a sexually transmitted disease), 
and cervix cancer, (some sorts of this virus cause 
cancer of the uterus). In order to make things more 
interactive, there were workshops as well. Some 
more practical, other more focused on discussions. 
Four different themes could be chosen: giving 
birth, (demonstration of different situations with a 
“doll” mother and child), sexuality and inequality, 
abortion and female circumcision. This last item 
was quite impressive, since female circumcision is a 
major problem, even nowadays in many countries. 
The mildest form is an extraction of the clitoris 
with or without anesthesia. But sometimes the sur-
rounding tissue is taken away too, and the orifice of 
the vagina is sutured so there only remains a little 
space big enough for menstruation blood and urine 
to flow out. Of course this brings various complica-
tions, such as infections that can lead to infertility, 
problems in the partum, no sexual pleasure, pain, 
and it is very non-hygienic. Urination and sexual 
relations are difficult, so the women really go 
through a lot. Mrs. Ger Celeen, from the foundation 

Pharos was the speaker speaking about this item. 
She also pointed out that one large misunderstand-
ing is that “people think that it is written in the holy 
Koran that women have to be circumcised. But that 
is not true. For example, in Muslim countries such 
as Turkey and Morocco this is not common prac-
tice. An Imam recently said that women’s circumci-
sion was not according to Allah’s will; it is child 
abuse”.  In this lecture there was also a woman who 
talked about her own experience, Mrs. Shamsa 
Saden. This Nigerian woman who was circumcised 
at age five, did not know there was anything wrong 
with her until she had her first child at age 28, when 
the pain and complications after delivery lead her 
to consult a doctor. She was living in Berlin at the 
time, and she got support from other women there.  

Sense of failure  Medical, cultural, 
social, economical and political aspects determine 
the kind of problems that may present themselves 
during motherhood. Moreover, there was even 
attention for the desired but not achieved mother-
hood, which is a large problem nowadays too. Vitro 
fertilization is a possible solution for some of these 
childless women, but certainly not the magical 
remedy for everyone. Besides, IVF is not cheap and 
not available in all countries. According to one of 
the speakers, medical anthropologist Prof. Dr. J.M. 
Richters, in some countries such as Bangladesh, 
the motherhood aspect of a woman’s life is so im-
portant, that it is a major part of women’s identity. 
Consequently, women who cannot have children, 
(even if it is due to a problem of their husbands), are 
rejected by their own communities and feel a deep 
sense of failure during their lives. These families 
save and spend entire month salaries on infertility 
treatments, making great sacrifices and sometimes 
it is not even the woman who has the problem. 

Very impressive  Adrienn Vegh, Medi-
cine student at the Erasmus MC, participated in the 
congress: “For me, the best part was that there was 
so much we got to hear that you normally never 
learn! For instance, everybody is fully aware of the 
problems concerning AIDS and the great deal of 
people who die of it. But did you know that there 
are just as many women who die of an abortion? I 
was really astonished to hear about these things, 
because there is so much we are not aware of. We 
don’t read about this in the news. Also the horrors 
women go through during female circumcision! 
Nowadays 89 percent of the women in Somalia and 
79 percent of Egyptian women are circumcised. As 
a future doctor living in Holland, it’s important 
to know about this, because I might have patients 
from there. When I ask them if they can urinate 
normally, they will answer yes. But for them it is 
normal to sit on the toilet for half an hour because 
the area is so damaged they can barely pee. They 
do not even know women normally empty their 
bladder in one or two minutes at most. This kind of 
information strikes you, because you don’t expect 
these things to still be going on nowadays. We 
heard a Nigerian woman who had been through 
this herself. I went to talk to her afterwards. It was 
very impressive.” 

SAFE MOTHERHOOD
One of the new millennium’s objectives is to reduce motherhood related deaths with 75 percent 
for the year 2015. This objective was chosen because more than 500 000 women die every year 
while giving birth or due to pregnancy related pathology. Since there is still so little known 
about this problem, student association IFMSA-NL, (International Federation of Medical Stu-
dents’ Associations Nederland), organized a congress about this problem called “Safe Mother-
hood, a life threatening matter?” EM was there to report about this significant matter, in line 
with the time, approaching International Woman’s Day on 8 March.
 text Irene Gomez Bruinewoud photography Levien Willemse

African mother with child.
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What is your side job? “I am a guard in empty 
buildings. These buildings can range from aban-
doned hospitals to old football stadiums, to old 
schools or even brand new skyscrapers. It often 
happens that houses are left empty for a long time. 
For example, when someone buys a property to 
build on, he might have to take the old building 
or house down first. The problem is that waiting 
times for getting the demolition license can be long. 
Or, when a building has just been built and it has 
not been rented out or sold yet, someone needs to 
take care of that property. This is mainly to avoid 
squatters from moving in, like homeless people or 
junkies. 
My job is to stay in the house during the day or 
night and to make sure nothing happens. My job 
is not really to act, but more to be present and 
observe any kind of problems. During the day or 
night shifts, every hour I have to walk my round 
and inspect whether anything has been damaged or 
anyone got in.”

How long have you been doing this now? “A year.”

And how often would you do this? “It is quite flex-
ible; generally they just call you on short notice and 
ask you when you have time. I do this about twice a 
month for an entire day, and before the exams I do it 
for four to six days in a row.”

How did you get this job? “I got to know about 
this job through my roommate, so then I went to 
the website, I applied and shortly after I got an 
interview.”

What are the main requirements for becoming a 
guard or supervisor? “Well first of all they want 
to see whether you are psychologically fit for this 
job. Some people might get paranoid staying in an 
abandoned house during the night, even though 
you are always in that building with another per-
son. Also, they want to see if you are able to act 
calmly if by any chance someone does get into the 
building. You have to be able to stay calm and either 
just call the police or just ask the person to leave. 
Also, the company is looking for people who are 
sociable, since there is another person with you the 
whole day.”

Did it ever actually happen to you that someone got 
into the building? “No, not really, because the build-
ings have posters all over them, saying that these 
properties are being watched by my company and 
the homeless people know this company, so they 
generally don’t really even try. It happened once to 
a friend of mine. Some homeless people actually 
got in, but he just told them to leave and they did. 
These people are not really capable of doing any 
harm; they just want some shelter.”

Do you have any kind of “toolkit” to send the junk-
ies away? “At every property the company leaves a 
toolkit which includes two big torch lights to chase 
people away, mainly just to let them know there 
is someone in the building, a warm sweater, (a 
uniform), an emergency kit, chargers for the lights, 
and the paperwork on which we have to report the 
possible damage done during the night or day.”
 
Are there many students doing this? “Yes, it is al-
most only students.”

Is it accessible to international students? “It’s a plus 
if you speak Dutch, but it is not really a problem if 
you don’t. There are no real requirements for this 
job. Also legally you are seen as a freelancer, so you 
basically just need a “Sofinummer”, (social secu-
rity/tax number), and you are ready to go.”

How much does it pay? “It actually varies from 
project to project, ranging from 90 to 120 euro.”

Where can people find more about this, or even ap-
ply for this job? “Well, they can either come to me or 
surf to the website: www.adhoctoezicht.nl for more 
information.”

Can you sum up some negative points about this 
job? “After a few hours you might feel isolated, also 
if you are doing night shifts, your day hours might 
be disturbed, and comfort varies from location to lo-
cation and they are not always very easy to reach.”

And the positive ones? “I believe this job creates 
a perfect opportunity to really study effectively. 
Within a few days I had already finished all the 
material that I wanted to get done and I got paid 
very good money for just being there. In a way the 
isolation can also be seen as something positive, 
since you have nothing that can distract you from 
your studies. Also the job is not that active so you 
can just keep on doing your thing while being at the 
location.”  

Do you have an interesting side job or do you know 
anyone who does? Please contact me on  
alex.broekman@hotmail.com, and maybe we will see 
you or your friend in the next edition.

JOB ON THE SIDE
Name: Adrien Joseph Le Clef 
Age: 19
Nationality: French/Costa Rican
Study: 2nd Year IBA – 1st Year IBEB
Side job: Supervisor in abandoned Buildings
  text Alexander Broekman photography Ronald van den Heerik

Adrien Joseph Le Chef: ‘Some people might get paranoid staying in an abandoned house during the night.’
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

ROTTERDAM MUSEUM NIGHT
On the first Saturday of March, the sixth museum 
night in Rotterdam will take place. During the 
day museums open and close as usual, but a few 
hours after closing, at 8 PM they open again. Yes, 
at night, and they will stay open till 2 the next 
morning. On this evening you can visit most of 
Rotterdam’s museums and galleries without being 
charged except for the special pass in the form of 
an illuminated badge. For your convenience special 
museum-night buses and boats will be free and 

ready to take you to the most important places. In 
every museum and gallery you will be surprised 
by something special, in addition to the regular 
expositions. For example show room M A M A will 
welcome visitors with “meaty balls in red sauce”, 
the National Museum of Education will offer a 
pole dancing course and a passionate cruise on 
the Maritime Museum’s love boat is arranged for 
you as well. These are just a few examples of the 
many nice and unusual activities prepared for you 
in the city’s galleries and museums. It is also one of 
the few opportunities to see a live band entertain-
ing museum visitors. Six unique tours have been 
mapped out in order to delight and tempt you, while 
showing not only the main but also forgotten places 
and the vibrant heart of the night. These maps can 
be purchased at Rotterdam’s VVV tourist store. 
Students can buy tickets at a special price, 9 euro, 
at the Erasmus Cultuur pre-sales in the ESSC, 
(campus Woudestein CB07), and MFVR (campus 
Hoboken CD317) from 11.00 till 14.00.
Saturday, 1 March, Rotterdam. 
www.rotterdamsemuseumnacht.nl/indexEN.html

AHOY ROTTERDAM – THE PLACE 
WHERE YOU SEE THE STARS
Ahoy Arena is a huge multifunctional complex 
located in the southern part of Rotterdam, with a 
floor area of 30 000 m2. Business meetings are held 
here, but also huge fairs, sports events or world-
tour concerts from various famous artists. Ahoy 
Rotterdam’s website is worth checking, because 
quite often we even do not notice what kind of 
famous and well known events are taking place 
right next to us. Recently, the ABN AMRO World 
Tennis Tournament 2008 was played here. In March 

English pop rock singer James Blunt will perform 
here, as well as well-known rockers The Cure and 
Alicia Keys. April will give us the chance to see the 
American quartet of the Backstreet Boys and the 
Italian Zucchero and Eagles band from the “100 
Greatest Artists of All Time”. June will surprise us 
with Kylie Minogue’s show.
A rather more special event will be the European 
Superpull with the 30th edition of European Indoor 
Tractor Pulling Championship on 8 March. It is 
a competition where a tractor pulls a heavy sled 
through the “track”. Although vehicles produce a 
lot of noise, smoke and sometimes fire, they do not 
move very far. The tractors all belong to their own 
categories, from factory trucks to custom-built ma-
chines with multiple engines. Today’s sledges weigh 
up to 29 tons.
Another extremely fascinating show will be the 
FMX Fever – freestyle motocross performance, on 
1 and 2 March. This is a show in which fearless mo-
torcycling professionals, including Ronnie Renner, 
the winner of Red Bull X-Fights in 2005, will 
demonstrate their skills. These stuntmen jump their 
bikes from a 13-meter high ramp and perform tricks 
in the air while flying their motorcycles. These will 
include the so-called “Superman” – flying behind 
the motorbike holding it only by the saddle, or 
“Cliffhanger” – when the rider literally leaves the 
bike, and touches the underside of the steering 
wheel’s handlebars only with his toes while hands 
are raised above the head.
Ahoyweg 10, Rotterdam. www.ahoy.nl/UK-index.cfm

More English spoken events can be seen on page 28 
and 29, marked by an English flag.

“I am delighted”, says Wissenburg, who travelled 
back to Holland from England, where he is cur-
rently studying, to receive the award. He is happy to 
find people from the field appreciating his vision on 
the world. This encourages him to work his ideas 
out further at a later stage. He is thinking of start-
ing a business which will sell products and services 
in countries where many survive on less than a dol-
lar a day. Because of the fact that there are millions 
of people living on less than a dollar a day, such a 
business can be profitable.
In his essay, Wissenburg explains how poor coun-
tries can be helped with his strategy. In short, the 
essay claims that companies that want to develop 
the world should do what they are good at: find and 

make good use of opportunities. Making money is 
what businesses do and people in poor countries 
can be helped that way, according to Wissenburg. 
He says that Western governments invest too much 
in projects while businesses can do a better job. His 
solution therefore is for a Western government to 
come up with an assignment, a project in an Afri-
can country which this government will subsidise 
for a three-year period. Companies can then make 
a creative and sustainable plan to be awarded the 
project. So the state subsidy will be used profitably.
Coen de Ruiter, head of the Max Havelaar founda-
tion and also member of the jury, was impressed 
with this idea. Businesses like action, and develop-
ing countries can certainly be helped this way, he 

acknowledges. In addition, this vision links up 
with his foundation, which likes concrete action. De 
Ruiter says that Wissenburg understands this well, 
while many of the others who submitted essays had 
looked for ideas based on the donating of money. 
”I found that it is difficult for them to let go of the 
notion that countries need more than just financial 
aid“, de Ruiter says.

The essay competition is the first major initiative by 
the Max Havelaar Foundation to involve students 
in the question of how businesses can contribute in 
a positive way in developing the world. Despite the 
small amount of essays sent in, de Ruiter believes 
the cooperation with the EUR and RSM is promis-
ing. “It is nice to work together with a ‘business 
university’ like this one and for that reason, as far 
as I am concerned, the competition will be organ-
ised again next year.” LS

Reinout Wissenburg’s winning essay can be read on 
page 12 and 13 of this edition.     

IT IS A GOOD THING TO MAKE PRO-
FITS IN DEVELOPING COUNTRIES
During the Max Havelaar Lecture on 31 October, an essay competition was launched titled 
“Change the World in 1500 Words”. On 13 February, the winner, Reinout Wissenburg master stu-
dent global business stakeholder management, received his prize: a year-long free coffee with 
the “Max Havelaar” Fair Trade quality mark and publication of his essay.
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LIBRARY 
 
Reading rooms open on Sundays 
In 2008 the University Library reading rooms will 
be open on the following Sundays during examina-
tion periods, from 11.00 am until 4.30 pm: March 9 
en 16; April 27; May 18 en 25; June 1, 8 en 15; July 6, 13, 
20 en 27; August 3. On these Sundays, the Woudes-
tein-campus has limited access. Pedestrians should 
use the entrance near the official residences at the 
Burgemeester Oudlaan. Arriving by car, you may 
enter via parking lot P4, next to the HES. On the 
Sundays as stated above, you may enter the Univer-
sity Library through the entrance near lecture hall 
A2 in the C-building. 
 

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

LANGUAGE & TRAINING CENTRE 
 
Registration language courses March – June 
The LTC offers language courses in Chinese, Dutch, 
English, French, German, Italian, Japanese, Russian 
and Spanish. Deadline of registration for the begin-
ners courses (A1 or A1.1) and for advanced students 
who have a Language & Training Centre certificate 
of the previous level (not older than 1 year), and for 
those who are currently taking a course is 7 March 
2008. The deadline of registration with intake (for 
advanced students without a LTC certificate) has 
expired. For more information about the courses: 
pick up the brochure at the ESSC in CB-07 or visit 
the website: www.eur.nl/ltc 
 
CULTURE 
 
Student Cover band Contest! 
This year STAR (Study Association RSM Erasmus 
University) exists 30 years! The 6th Lustrum Com-
mittee helps STAR to celebrate this fact with nu-
merous events. One of these events is the Student 
Cover band Contest which will be held in coopera-
tion with Erasmus Cultuur on the 2nd of April 
2008. For this contest, we are in search of the best 
student 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. Next to that, you will 
have to bring a demo to the STAR office at T04-53 
before the 12th of March. 
If your band gets through the selection process, you 
will be able to perform live on stage in front of an 
audience and compete against four other student 
cover bands by singing two different pop songs. So, 
apply and become a STAR! 
 
Plug & Play for bands 
On Thursdays March 13 (Full), April 10 and May 15 
Erasmus Cultuur organizes three Plug & Play-nights 
in Sociëteit Asker V at the Haringvliet, Rotterdam. 
The idea is simple. Two bands a night plug in and 

play. Are you a member of a rock band, are you a 
student at the Erasmus University and do you want 
to play, register immediately through our registra-
tion form. Want to join: register through www.eur.
nl/erasmuscultuur. 
 
Crazy Piano Contest: Play and Win a piano! 
13 march, Sociëteit Asker V at the Haringvliet Rot-
terdam. After the success of previous editions of 
our Crazy Piano-contest Erasmus Cultuur organizes 
yet another contest this year in which you can win 
a piano. Everything is possible and permitted if 
the piano is still alive after your performance for 
the next participant, and still can serve as prize. 
Because the one wins is he or she who plays the 
most beautiful music, has the best act or the best 
performance. Prize is the participating piano! Want 
to participate? Register through www.eur.nl/eras-
muscultuur/english 
 
Student Singer/songwriter contest! 
On Wednesday 16 April Erasmus Cultuur organizes 
in cooperation with Histartes the preselection for 
the national Singer/songwriter contest Nootuit-
gang in Plan C. This contest takes place on all Dutch 
universities and this year it will be for the fifth 
time it’s organized. On Saturday 31 May the finale 
takes place. The winner in Rotterdam will have 
to compete against Singer/songwriters of other 
universities and colleges from the Netherlands and 
can record his/her song(s) in a professional studio. 
Are you student, do you have a golden 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 
 
ERASMUS DEBATING SOCIETY 
 
Workshop Cycle 
For those who want to improve their public speak-
ing, analytical and debating skills. And for those 
who just want to have a lot of fun. 
This year, the EDS again organizes one of our fa-
mous introduction workshop cycles, especially for 
those who don’t have any experience with debat-
ing, or who want to improve their debating skills! 
The first workshop will give an introduction on 
debating, presentation techniques and analytical 
skills. The second workshop will be about argu-
mentation and will give a great explanation of the 
various debating styles, like for example British 
Parliamentary Debating. 
When you attend both workshops, you will get a 
certificate that will prove that you have followed 
one of our famous workshop cycles and that defi-
nitely gives you credits for your presentation skills. 
When? On Monday the 10th of March and on Mon-
day the 17th of March. In the T-building, room T3-02. 
Entrance as from 18.30, we start at 19.00. Costs € 
10,-. Questions on info@debate.nl. Unable to attend 
our workshop cycle but interested in our society? 
Just visit on one of the other Monday evenings! 
Same time, for the place please send and infomail 
to info@debate.nl 
 
B&R Beurs 
 Smart investments in times of uncertainty 
On Thursday 6th of march B&R Beurs will organise 
a investment seminar that you cannot miss! In 
these harsh times in the financial markets there 
are some amongst us who still know how to make 
money. Do you want to know their secrets? Our 
experienced speakers will give you the tips others 
have to pay for! During a night filling event our 

speakers will fill you in on the best methods and 
strategies to invest. Together we will close the 
night enjoying snacks and beverages, and: a good 
conversation! Location: Hotel New York,  6th of 
March, 19.00 hrs. 

FROM ERASMUS TO ERASMUS 

Walking from/to Erasmus 
Leaving the city on foot, into the Dutch landscape. 
A good conversation. Becoming acquainted with 
some of Erasmus’ texts. We walk from the one Eras-
mus city (Rotterdam, EUR Woudestein) to the other 
(Gouda), where he grew up. A kind of pilgrimage, 
therefore. In cooperation with Studium Generale. 
More information: www.eur.nl/studium/english or 
www.spr-vision.nl  
 
SPORTS 
 
Keep up and subscribe to our Erasmus Sports Chan-
nel at SIN-Online! 
 
Courses 
- Krav maga street defense (new) 
- Belly dancing (new) 
- Inline skating 
- Salsa 
- Squash 
- Pole fitness 
- Fatburn aerobics 
- Tennis (outside) 
- Pilates 
For more information and registration, go to www.
erasmussport.nl. 
 
Legionella 
For up-to-date news on Legionella, go to www.
erasmussport.nl. 
 
Erasmus Open tennis tournament 
Tuesday 6 through Thursday 15 May, this annual 
tennis tournament will take place! There are 3 
categories: single, double and mix-double. You can 
register for max. 2 categories. More info, registra-
tion form and regulations: www.erasmussport.nl. 
Registration and payment (exact money) only up to 
and including 25 April at the Sportraad Desk! 
 
Runaholics wanted! 
We’re still looking for fast runners for the Bata-
vierenrace on 26 April 2008, to join the University 
team or Sportraad team. Are you fast, send an 
e-mail to batarotterdam@hotmail.com. More info: 
www.erasmussport.nl. 
  
Closure days Woudestein Sports Centre 
Friday 21 March (Good Friday) 
Sunday 23 and Monday 24 March (Easter) 
For more information refer to www.erasmussport.
nl. 
 
Woudestein Sports Centre 
010 – 408 1876/5 
sportraad@rssr.nl 
www.erasmussport.nl 

SERVICE
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VRIJGEZEL
De avond begon met peultjes. Mijn Stukafest-
optreden vond plaats in de kamer van Geert, 
een derdejaars student cultuurwetenschappen 
met een voorliefde voor films, Johnny Cash en 
miegerechten. Het logo van Stukafest is een 
stinkend paar sokken. In de studentenkamer 
van Geert hing echter schone was en rook het 
naar lavendel. Laat op de avond, na afloop van 
de derde voorleesronde, galmde de stem van 
de vriendin van Geert vol verbijstering: ‘Je hebt 
de badkamer schoongemaakt!’ Geert bekende 
dat hij dat voor mij had gedaan. Vorig jaar 
was ik als EM-correspondent op bezoek in een 
studentenhuis aan de Lambertusstraat, en toen 
hadden sommige studentes hun slaapkamer 
voor mij opgeruimd. Het zijn dingen die mij 
ontroeren. (De vriendin van Geert was vooral 
verbaasd.)
   De avond van Stukafest was een openbaring. 
Het publiek dat op mij was afgekomen was 
jong, mooi en veelal vrouw. De lezer is voor de 
schrijver een abstractie. Hij/zij is onzichtbaar, 
heeft geen naam, noch een adres. Goed, elke 
schrijver droomt van de lezer, en hoopt natuur-
lijk dat die jong, mooi en vrouw is. Mijn droom 
kwam uit op Stukafest. Maar het publiek was 
geschokt. Ik hoorde iemand fluisteren: ‘Is dat 
’m?’ En iemand anders zei: ‘Ik dacht dat hij in de 
vijftig was.’
   Yusef el Halal, mijn gestorven alter ego, 
schrijft in een verhaal: ‘Er zit een opa in mij.’ 
Misschien hadden de studenten op de kamer 
van Geert een opa verwacht, een oude man 
vervuld met weemoed. Hij leest traag, rookt 
zware Engelse sigaretten en de kringen rond 
zijn ogen zijn zwart als espresso. En o, soms 
blijft zijn blik rusten op een vrouw met krullen 
die hem terugvoert naar de zomer van 1947, 
een broeierige zomer waarin alles eeuwig leek. 
De dagen, de dingen, de liefde.
   Na de eerste voordrachtronde kwam er een 
jongen naar mij toe. Hij had mijn debuutroman 
in zijn handen en wilde er een opdracht in. Ik 
vroeg hem of het boek voor hemzelf was. De 
jongen was even stil. Onder zijn ogen zaten 
geen espressoringen, maar zijn blik was elders, 
in het verleden. Niet in het verre verleden 
maar het pijnlijke, verse verleden. De jongen 
vertelde dat hij mijn boek aan een meisje had 
gegeven in de hoop haar hart te winnen. Het 
behoeft geen uitleg dat de jongen vrijgezel 
was. Ik schreef als opdracht dat het mij speet, 
dat hij alleen is en dat ik voor eeuwige liefde 
zal bidden.

Ernest van der Kwast

Hoe lang moet je nog? “Ik hoef alleen nog mijn scriptie te schrijven, voor het eind van dit semester moet ik 
toch wel klaar zijn. In mijn enthousiasme was ik aan een tweede master begonnen, maar vrij snel bedacht ik dat 
ik niet weer eindeloos boven de boeken wilde hangen. Omdat ik iets praktisch wilde doen, ben ik bestuurslid 
geworden bij StuKaFest. In vijftien studentenkamers in de stad vinden acts plaats waar je met medestudenten 
van kunt genieten. Het aanbod loopt van literaire voordracht tot cabaret, met als hoogtepunt een optreden van 
Alain Clark.”

Heb je tijdens je studie gewerkt? “Ja ik heb verschillende baantjes gehad. Ik ben ooit met vakkenvullen be-
gonnen. Daarna deed ik administratief werk bij een ziekenhuis, vervolgens was ik uitzendconsulent, en daarna 
heb ik nog promotiewerk gedaan voor Flugel, een producent van een zoet wodkadrankje. Verder heb ik als 
sportfotograaf teamfoto’s gemaakt van elftallen in Zuid-Holland en nu ben ik in de horeca en bij de gemeente 
beland. Die dingen komen op mijn pad en ik duik er vervolgens in.”

Blijft er dan tijd over? “Zeker wel, ik schilder en teken veel, fotografeer en recentelijk ben ik begonnen met gi-
taarspelen. Een oom, die verbonden is aan een spiritueel centrum, vertelde me over een docent die in de put zat. 
Ik heb toen een schilderij voor die man gemaakt. Hij vond dat een mooi gebaar; het hangt nu in het centrum 
aan de muur. Ik wist van te voren niet dat hij les gaf in tekenen en schilderen, anders had ik me misschien wel 
bedacht. Als dank geeft hij me nu les in portret- en modeltekenen.”

Hoe woon je? “Met drie andere studenten, twee meiden en een jongen, deel ik een huis. Via een studievriend 
heb ik ze leren kennen. Die studievriend was ook bij de studiereis naar Israël, die vanuit het masterprogramma 
georganiseerd werd. Het was een onvergetelijke ervaring. We hebben veel bedrijven bezocht en veel te weinig 
geslapen, omdat we alle tijd wilden gebruiken om alles te zien en te beleven wat mogelijk was. Het dobberen in 
de Dode Zee en de stapavonden in het centrum van Jeruzalem waren zeker hoogtepunten.”
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