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VIND JE HET LEUK OM KENNIS 

OVER TE DRAGEN?

Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vakken Biologie, 
Economie, Geschiedenis, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en B 
en de moderne vreemde talen komt de Universiteit Leiden graag in contact met 
(assistent)docenten. Uitermate leerzaam en goede verdiensten: €115 per dag. Je 
kunt rekenen op een gedegen opleiding. Heb je minimaal een 8,5 (CSE) voor het 
vak waarvoor je belangstelling hebt en hoge cijfers voor je overige vakken, mail dan 
je CV en ingescande cijferlijst van de middelbare school naar Gabriela Estramil: 
sollicitaties@sslleiden.nl.  Zie ook www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.
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WATERPARTIJEN
Al zo lang ik hier werk, en dat is tamelijk lang, ligt die plas er. Bij de 
hoofdingang van Woudestein. Net na de rotonde, naast de slagbomen. 
Een plas, waar ik gedwongen word doorheen te fietsen. Pas als het echt 
maandenlang niet heeft geregend, de zon vele weken heeft gestraald en 
de thermometer structureel hoge standen aangeeft, pas dan is-ie weg, 
die plas. Maar dan ben ik er ook niet, want droogte, hogere temperatu-
ren en zonneschijn zijn typisch zomerse verschijnselen en in de zomer 
ben ik met vakantie. Zover is het nu echter nog niet. Nog lang niet. 

Het is voor mij toch al niet makkelijk om een beetje relaxed de campus 
te bereiken. Komend van de Maasboulevard wacht namelijk eerst de 
grote oversteek. Eerst dient minutenlang kleumend te worden gewacht 
voor een stoplicht dat meer houdt van automobilisten die de stad in-
trekken, en als het dan eindelijk tien seconden groen is, is er altijd wel 
weer zo’n gemotoriseerde stuk ongeduld, dat door rood rijdt waardoor 
je alsnog bijna de overkant niet bereikt. Tijd om het feit te vieren dat je 
het overleefd hebt is er niet, want een paar meter verder dient gesla-
lomd te worden tussen loslopende studenten door, die dankzij i-pods in 
de oren fietsbellen natuurlijk niet horen. Een tamelijk nauw luisterend 
klusje zo op de vroege ochtend, dat altijd wel een paar opgestoken mid-
delvingers oplevert.
Vervolgens moet rechts afgeslagen worden. Ook geen sinecure, want òf 
ik wacht voor verkeer dat rechtdoor lijkt te gaan, maar gewoon vergeet 
een richtingaanwijzer te gebruiken, òf die ene tram, waarvan de be-
stuurder zojuist nog in geen velden of wegen te zien was (toch?), heeft 
zich met gezwinde spoed in beweging gezet.

En dan komt die plas. Tenminste als ik op de rotonde de nog slapende 
academici heb ontweken die met hun ogen dicht rechts afslaan naar M- 
of T-gebouw zonder zich te realiseren dat er ook nog volk is dat een af-
slag verder wil nemen. Het loopt daar wat af, dan volgt er een verkeers-
drempel en ja, dan krijg je dus een plas, als je er niet een putje of een 
gootje bij hebt gemaakt. Het hoeft maar een kwartiertje te hebben ge-
miezerd op zondagmiddag, of die plas is er de rest van de week. Hoeveel 
paar schoenen die plas al verprutst heeft, ik wil het niet eens weten; het 
is het feit dat die plas daar altijd is, mij elke dag lijkt op te wachten met 
een houding van ‘wie kan mij wat maken’, wat me het meeste stoort. 

In al die jaren is er van alles aan gedaan om die hoofdingang op te leu-
ken. Er is een glazen reliëf van Erasmus neergezet, er zijn kleurige banie-
ren neergepoot. Er is een drempeltje gemaakt tegen automobilisten die 
de campus zonder te betalen willen ontvluchten. Maar een sleufje om 
de boel een beetje af te wateren – kosten een eurootje of honderd – kan 
er niet vanaf. 

Mijn hoop is nu gevestigd op het illustere jaartal 2013. Dan zal alles goed 
komen, wordt ons van hogerhand continu voorgehouden. Dan zal ook de 
gehele campus zijn heringericht. Dan zal dus die plas passé zijn. Al ben 
ik er, gezien de in het herinrichtingsplan opgenomen waterpartijen, ook 
weer niet helemaal gerust op.

Gert van der Ende

Commentaar
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Olie is nog lang niet 
op
De prijs van ruwe olie steeg onlangs tot 
een recordhoogte van meer dan 100 dollar 
per vat. De laatste tien jaar is de olieprijs 
alsmaar toegenomen. Is het moment dat de 
oliebronnen opdrogen nabij? Dat gebeurt 
voorlopig niet, voorspelt prof. Henk Don. 
Maar het is wel hoog tijd om maatregelen 
te nemen. Ook de Nederlandse consument 
heeft daarin een rol.

 ‘Wij breken niet, wij 
bouwen’
Jan Willem Oosterwijk is een man met een 
missie. Als hij eenmaal van wal steekt, is 
er geen houden meer aan. ‘Wij werken aan 
de onderlinge verhoudingen, we investeren 
in de verbindingen binnen de universiteit 
om van daaruit veel energie te steken in 
de positionering van de universiteit in de 
buitenwereld. Dat blijft bovenaan mijn pri-
oriteitenlijst staan. Dat is de typische rol 
van de universiteit.’

De do’s en dont’s bij  
gala’s 
Zo rond het begin van het nieuwe jaar 
dienen ze zich weer aan: de gala’s. Een 
groot feest natuurlijk, maar niet zonder 
fl ink wat gestress vooraf. Want, wát trek je 
aan? Weer die oude jurk van je moeder, of 
toch maar een keer iets nieuws? Ga je met 
de fi ets, taxi of limousine? En uiteraard het 
belangrijste van alles: wíe wordt je date?! 
Erasmus Magazine sprak met twee gala-
gangers over hun voorbereiding en nam 
meteen even de etiquette met ze door.

De R is aan het rollen
Het onderzoek Generation R, waarbij 
wetenschappers een kleine 10.000 Rotter-
damse kinderen en hun ouders sinds 2002 
op de voet volgen, beleeft een belangrijk 
jaar. Langzamerhand wordt duidelijk wat 
een kostbaar megaproject voor een schat 
aan resultaten kan opleveren. En wat het 
kan betekenen voor de volksgezondheid. 
Een tussenbalans.

Would you like some 
trash?
The current refuse problem in Naples has 
caused many families to live in horrible 
conditions and left them feeling completely 
abandoned by their government. Lately, a 
short term solution was found by transfer-
ring 500 000 tons of rubbish to Sardinia. 
Francesco Schiavone is an assistant profes-
sor at the Partenope University of Naples. 
He is a visiting researcher at the Erasmus 
university in the department of organiza-
tion and personnel management. 



De prijs van ruwe olie steeg onlangs tot een recordhoogte van meer dan 
100 dollar per vat. De laatste tien jaar is de olieprijs alsmaar toegenomen. 
Is het moment dat de oliebronnen opdrogen nabij? Dat gebeurt voorlopig 
niet, voorspelt prof. Henk Don. Maar het is wel hoog tijd om maatregelen te 
nemen. Ook de Nederlandse consument heeft daarin een rol.
 tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Prof.dr. Henk Don stu-
deerde econometrie aan 
de Universiteit van Am-
sterdam en promoveerde 
cum laude aan dezelfde 
universiteit op zijn 
proefschrift over lineaire 
methoden in niet-line-
aire modellen. Van 1978 
tot 1984 was hij op het 
Centraal Planbureau 
(CPB) betrokken bij de 
ontwikkeling van model-
len voor de nationale 
en wereldeconomie. In 
1984 en 1985 werkte hij 
aan de University of 
Pennsylvania. Daarna 
keerde Don terug naar 
het CPB, waar hij eerst 
afdelingshoofd werd en 
in 1989 onderdirecteur. 
In 1994 volgde hij Gerrit 
Zalm op als directeur 
van het CPB. Deze 
functie bekleedde hij tot 
februari 2006. Van 1990 
tot 1999 was Don part-
time hoogleraar econo-
mie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Sinds 1 
mei 2006 is hij bijzonder 
hoogleraar Econometrie 
en Economisch Beleid 
aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam.

 De kwestie
Voor het eerst in de 
geschiedenis is de prijs 
van ruwe olie gestegen 
tot boven de 100 dollar 
per vat van 159 liter. 
Begin 2006 bedroeg de 
prijs hiervan nog maar 
de helft. Wereldwijd 
blijft de vraag naar 
olie groeien, terwijl het 
aanbod achterblijft. Het 
tijdperk van de goed-
kope olie lijkt definitief 
voorbij te zijn. Toch bie-
den de ontwikkelingen 
ook nieuwe kansen.

OLIE IS NOG LANG NIET OP
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aardoor worden de steeds maar stijgende olieprijzen 
precies veroorzaakt? “Door vraag en aanbod. Aan de 
vraagkant speelt de onverwacht sterke ontwikkeling 
van China een rol. De belangrijkste voorspellende in-

stanties hadden niet verwacht dat die ontwikkeling zo snel zou 
gaan en dat dit tot zoveel energievraag zou leiden. De aanbod-
kant wordt getekend door allerlei politieke ontwikkelingen. Voor-
al ook door de politieke situatie in het Midden-Oosten, een be-
langrijke olieproducerende regio. De instabiliteit daar kan een 
wisselend beeld opleveren voor het vertrouwen dat men heeft in 
het blijven stromen van die oliebronnen. Dat vertrouwen uit zich 
ook in korte termijnbewegingen in de prijzen. Daarnaast hebben 
we een tijdje terug de gevolgen van de orkaan bij Mexico gezien, 
waarbij een aantal productieplatforms langdurig werd uitge-
schakeld. Onverwachte gebeurtenissen op zo’n plek in de wereld 
kunnen dan zomaar ineens de markt verstoren.”

Had men dan niet veel eerder moeten inspelen op die verstoorde 
balans? “Het lastige is, dat de reacties op prijsverhogingen zowel 
aan de vraagkant als aan de aanbodkant vrij traag verlopen. Je 
kunt niet even een olieveld openen; het vergt al gauw een paar 
jaar voor je een nieuwe bron in productie kunt nemen. Aan de 
vraagkant zie je ook dat reacties vrij traag verlopen. Olie is een 
essentieel onderdeel van veel productie- en transportprocessen 
en dat zijn vaak evenmin dingen die je eventjes omschakelt.
Als er iets in die balans tussen vraag en aanbod wordt verstoord, 
kan er dus maar weinig door vraag en aanbod worden opgevan-
gen en reageren de prijzen in eerste instantie heel scherp. Als er 
geen nieuwe verstoringen optreden, zie je de prijzen na een tijdje 
ook wel weer terugveren.
Momenteel neemt de olieprijs al langere tijd toe. Deze druk komt 
vooral van de vraagkant. De vraag is nu hoe snel de aanbodkant 
zich gaat aanpassen aan die hogere prijzen en tot wat voor nieuw 
evenwicht dat uiteindelijk gaat leiden. Op het ogenblik is dat 
moeilijk te taxeren. Maar ik denk niet dat we langdurig prijsni-
veaus van rond de 100 dollar zullen zien.”

Verwacht u dan weer een prijsdaling? “Uiteindelijk wel, maar 
dat kan een paar jaar duren. Er komen nu allerlei bronnen van 
olie in beeld die rendabel kunnen worden geëxploiteerd, wat bij 
een olieprijs van 30 tot 50 dollar niet mogelijk was.”

Op welke bronnen doelt u? “De fameuze teerzanden in Canada 
bijvoorbeeld. Daaruit kan een enorme voorraad olie worden ge-
wonnen. Dat is wel een lastig en relatief duur proces, maar bij 
een niveau van 100 dollar is dat zeker rendabel. Een paar olie-
maatschappijen investeren hier al in. Zulke grote investeringen 
vereisen echter ook dat je het vertrouwen hebt dat de prijs gedu-
rende langere tijd op een behoorlijk niveau blijft, want de inves-
teringen leveren pas over een reeks van jaren hun rentabiliteit op. 
Dat is dus behoorlijk riskant.”

Maar er zijn dus nog nieuwe oliebronnen te vinden. De olie is nog 
niet op? “‘Op’ is een relatief begrip. Tegen hogere kosten kan er 
nog een heleboel meer. Ik begreep dat er nu langs de kust van In-
dia eveneens nieuwe bronnen tot ontwikkeling worden gebracht. 
Dat is natuurlijk lekker dicht bij de plaats waar die olie straks 
wordt gebruikt. India is naast China ook een grote groeier. Het 
land is nu een grote olie-importeur. Als het straks zelf olie voor 
de kust kan winnen, dan ben je een eind verder.

Uiteindelijk raken die fossiele brandstoffen een keer op, dat is 
waar. Maar dat is echt nog vele decennia weg. Er is nu al vol-
doende voorraad bekend om nog een hele tijd vooruit te kunnen, 
en waarschijnlijk is er ook nog wel een flinke onbekende voor-
raad. Echter niet altijd tegen dezelfde kosten. Dus daar hoort op 
een gegeven moment ook een hogere prijs bij.”

Wat zijn de effecten van de hoge olieprijzen op de economie?
“Olie wordt in veel productieprocessen gebruikt. Je ziet dus dat 
de producten uit die processen ook duurder worden. De hogere 
olieprijzen hebben een opwaarts effect op de inflatie. Voor Euro-
pa staat daar echter tegenover dat de dollar behoorlijk wegzakt, 
en dat levert weer een neerwaarts effect op de inflatie op. Niet al-
leen via de olie, maar ook via andere producten die in dollars 
staan genoteerd. De balans van het inflatieplaatje is - denk ik - 
wel opwaarts, als je het vergelijkt met een half jaar geleden. 
Maar het zijn geen getallen om van om te vallen.”

Een ander gevolg van de hoge olieprijs is dat er nu meer duurza-
me energiebronnen worden aangeboord.  “Ja, die hogere energie-
prijzen maken meer ontwikkelingen rendabel. De markt wordt 
aan de aanbodkant uitgedaagd om te kijken wat er tegen lagere 
kosten dan marktprijzen op dat moment allemaal mogelijk is.” 

Dat lijkt me een goede ontwikkeling. “Ja, dat denk ik ook. Uit-
eindelijk zullen we toch van de fossiele kant weg moeten. Niet al-
leen omdat die bronnen opraken, maar ook omdat het gebruik 
daarvan nogal wat vervuiling met zich meebrengt. Met schone 
en duurzame bronnen is een groot maatschappelijk belang ge-
diend. Als dat op deze manier kan worden uitgelokt, is dat pri-
ma. Maar ook daarvoor is er het vertrouwen nodig, dat een zeker 
prijsniveau ook langdurig zal blijven. Als je zeker zou weten dat 
de olieprijs in de buurt van 100 dollar per vat blijft en dat de dol-
lar intussen niet veel verder wegzakt, dan kun je een hoop renda-
bele investeringsplannen maken. Juist die investeringsplannen 
zelf en het opleveren van die energiebronnen zullen er echter toe 
leiden dat de prijs gaat zakken.”

Het is dus echt een spel? “In zekere zin wel. Een spel dat wereld-
wijd wordt gespeeld, door heel veel spelers. Het positieve is wel 
dat de goedkoopste bronnen op deze manier het eerste aan bod 
komen. Dat is een efficiënte manier van werken.”

Hoe kan de Nederlandse consument bijdragen aan dit vraag-
stuk? “Laat de mensen vooral reageren op prijzen. Laat ze zuinig 
zijn met de dingen die duur zijn. Dat is een gezonde economische 
reactie.”

Maar doen mensen dat ook? “Dat gaat bij dit product dus lang-
zaam. Mensen zijn zich vaak niet zo bewust van hun energiecon-
sumptie. Terwijl er toch rendabele investeringen te doen zijn als 
burger. Je woning isoleren, bijvoorbeeld. En het gebruiken van 
spaarlampen. Toch zie je dat die nog maar mondjesmaat op de 
markt worden gevraagd.”

W



Collegelid Kees van Rooijen (rechts) wordt tot spoed gemaand om het contract te ondertekenen.                               (foto: RvdH)
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COLLEGE GEVEN? 
EERST OP CURSUS
Docenten aan universiteiten moeten voort-
aan een cursus volgen voordat ze college 
mogen geven. Na een verplichte scholing 
krijgen ze de ‘basiskwalificatie onderwijs’, 
een soort lesbevoegdheid op academisch 
niveau. 
Woensdag zullen de rectores magnifi ci van de 
Nederlandse universiteiten een overeenkomst 
sluiten waarin ze afspraken maken over de 
nieuwe basiskwalifi catie. Hiermee willen ze het 
onderwijs aan studenten verbeteren. “In de op-
winding over het onderzoek hebben universitei-
ten het onderwijs laten versloffen”, lichtte Sijbolt 
Noorda vanmorgen toe op BNR Nieuwsradio. 
“Dat hebben ze de laatste vijf, zes jaar ingezien. 
Nu is er nieuwe energie om het onderwijs op een 
hoger plan te brengen.”
Docenten moeten bijvoorbeeld goed Engels leren 
spreken wanneer ze een Engelstalige opleiding 
verzorgen, vindt Noorda: “Een docent moet dan 
echt tweetalig zijn, anders trekt hij het niet. Het 
is wat anders om een half uurtje een verhaal te 
houden in het Engels of een jaar lang al je activi-
teiten met je studenten in die taal te doen.”
De meeste universiteiten stelden didactische cur-
sussen voor hun docenten al eerder verplicht. Zes 
instellingen (de twee Amsterdamse universiteiten 
en de universiteiten van Utrecht, Nijmegen, 
Delft en Enschede) erkenden elkaars leskwalifi -
caties zelfs al. Binnenkort, als alle universiteiten 
de ‘basiskwalifi catie onderwijs’ (BKO) hebben 
ingevoerd, kunnen docenten zonder extra cursus-
sen of bijscholingen naar een andere universiteit 
overstappen.
De Landelijke Studenten Vakbond steunt de 
invoering van het BKO en hoopt dat wetenschap-
pers voortaan ook erkenning krijgen voor hun 
onderwijs, en niet alleen voor hun onderzoek. De 
didactische scholing voor docenten is een oude 
wens van de studentenbonden en wordt eindelijk 
ingewilligd. Aan hogescholen zijn zulke bijscho-
lingen al langere tijd verplicht.
In NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag 
waarschuwde een docent in een ingezonden brief 
dat deeltijddocenten in de knel kunnen komen 
als ze hun kwalifi catie moeten halen. Overuren 
worden immers niet vergoed. Daar had Noorda 
weinig mededogen mee: “Overwerk komt bij 
docenten inderdaad niet in het woordenboek 
voor en ik zou dat ook zo willen houden. Je gaat 
aan de universiteit werken omdat het je drive is 
om onderzoek te doen, je eigen wil om je daar 
volledig voor in te zetten. Daar past niet bij dat 
we met urentabellen gaat werken en gaan milime-
teren.” HOP

IP-TELEFONIE STRAKS CAMPUSBREED
De EUR tekende half januari een vierjarig contract bij KPN dat de campuswijde invoering van IP-tele-
fonie mogelijk maakt. Binnen twee jaar zal de verouderde anologe wijze van telefoneren daarmee 
zijn verdwenen.

Het contract houdt in dat het telecombedrijf de ko-
mende jaren het telefoonverkeer van het analoge 
netwerk op de EUR overzet naar ICT-infrastructuur 
en de benodigde apparatuur levert voor de nieuwe 
manier van bellen. Wouter Drinkwaard, directeur 
van het Shared Service Center ICT en projectleider 
John Bovenlander schatten dat de stapsgewijze om-
zetting in twee jaar zal zijn voltooid. Basiskosten 
van het project bedragen 1,3 miljoen euro. KPN 
kwam als beste uit de bus na een Europese aanbe-
steding waarvoor zich aanvankelijk twaalf bedrij-
ven hadden inschreven.
Bij IP-telefonie wordt het telefoonverkeer over inter-
net of een ander netwerk geleid waardoor het moge-
lijk is data en telefonie samen te voegen. Nu al ma-
ken zo’n zevenhonderd EUR-medewerkers vooral in 
het T-gebouw gebruik van IP-telefonie, dat werd 
opgeleverd met één zo’n geïntegreerd netwerk. De 
komende twee jaar komen dus de overige 1800 be-
woners van de Woudesteincampus aan de beurt. De 
integratie van data- en telefonie is tegenwoordig 
overigens standaard binnen het bedrijfsleven en in-
stellingen als universiteiten. 
De overstap naar IP-telefonie biedt met name voor-
delen in de onderhoud- en beheersfeer. Zo is er 
straks nog maar één netwerk nodig in plaats van de 
huidige twee. Drinkwaard: “De traditionele be-
heerslasten nemen af. Bovendien is IP-telefonie 
minder bewerkelijk; bij verandering van werkplek 
kun je bij wijze van spreken de telefoon onder je 
arm meenemen en op je nieuwe werkkamer in het 
netwerk prikken, want je behoudt gewoon hetzelfde 
nummer. Ook vervallen extra kosten als die van in-
terne telefooncentrales op afdelingen doordat deze 
functionaliteit door de IP-telefonie centrale inge-
vuld wordt.” 

Medewerkers zullen weinig hinder ondervinden van 
de uiteindelijke overstap. “We maken eerst een in-
ventarisatie van nummers en mensen”, aldus 
Bovenlander. “Daarna volgt het plaatsen van de 
nieuwe telefoon naast de oude. Korte tijd later volgt 
de feitelijk omzetting die effectief vijf minuten 
merkbaar zal zijn; dan valt even de telefonische ver-
binding weg.” 
Medewerkers krijgen te zijner tijd een korte cursus 
om te leren omgaan met de nieuwe manier van tele-
foneren. De cursus is vooral bedoeld om de additio-
nele opties onder de knie te krijgen: voice mail, een 
display met gemiste oproepen en een adresboek 
waarin alle werknemers van de EUR staan. In een 
later stadium zijn op aanvraag ook extra applicaties 
aan te vragen, zoals beeldtelefonie. Ook kan in de 
toekomst van buitenaf via de EUR-server worden 
gebeld tegen lokale tarieven, vergelijkbaar met het 
huidige gebruik van webmail. 
Voor de diverse organisatieonderdelen op 
Woudestein zal IP-telefonie kostentechnisch neu-
traal zijn, schat Drinkwaard in. Wel voorziet hij een 
stijging van de abonnementsgelden van zo’n 9 pro-
cent voor de eerste twee jaar. “Maar dat wordt ge-
compenseerd door lagere beheerkosten en beltarie-
ven, en meer functionaliteit”, bezweert hij. 
Het risico van uitval van de server zal minimaal 
zijn; men hoeft niet ongerust te zijn dat straks de e-
mail én de telefoon platligt. Bovenlander: “De ser-
ver wordt dubbel uitgevoerd. Zowel in het H-ge-
bouw als het T-gebouw komt een zogeheten ster-
punt. Bij uitvallen van de een, neemt de ander het 
over. De beschikbaarheid blijft zo 99, 999 procent!” 
GE 
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Wat is er gebeurd? Maandagavond 7 januari is een 
gewone verenigingsavond bij studentengezellig-
heidsvereniging Sanctus Laurentius, aan de 
Infirmeriestraat. Bart Veth, eerstejaarsstudent soci-
ale wetenschappen in Utrecht, maar als 
Rotterdammer lid van de Rotterdamse studenten-
vereniging, komt met zijn jaarclub ‘Spijker’ bijeen 
om de komende bardiensten te bespreken. Daarna 
borrelt het gezelschap tot diep in de nacht.
Rond drie uur ’s nachts vertrekt Bart huiswaarts 
met een van zijn beste vrienden. Ze kiezen een route 
langs het water en lopen over de Oostmolenwerf, 
langs het Havenziekenhuis. De kameraad van Bart 
krijgt een telefoontje. Wanneer het gesprek enkele 
minuten later ten einde is, is Bart Veth nergens 
meer te bekennen. In de veronderstelling dat Veth is 
doorgelopen naar zijn kamer nabij het Handels-  
plein, vervolgt zijn vriend de weg naar huis.
Maar die ochtend blijkt dat Bart niet thuis is geko-
men. Zijn huisgenoten hebben hem niet thuis horen 
komen. Bij zijn ouders is hij niet en bij de bardienst 
van Laurentius daagt hij ook niet op. Zijn telefoon 
staat uit. Bart’s vriend blijkt de laatste die hem ge-
zien heeft. 
Als dinsdagavond nog steeds niemand iets gehoord 
heeft van Bart wordt de politie gealarmeerd. 
De recherche en de brandweer beginnen meteen een 

onderzoek. Duikers zoeken het water af, misschien 
moest hij plassen en is hij daarbij in het water ge-
vallen. Er wordt meerdere keren gedregd en gezocht 
met speurhonden. Maar is er geen spoor van Bart. 
De politie Rotterdam-Rijnmond gaat niet uit van 
een misdrijf. Wat kan is dat het stoffelijk overschot 
is meegenomen in de stroming van de Maas. Al 
hoopt iedereen dat Bart met een autootje is vertrok-
ken, zijn eigen geluk achterna. Maar dan heeft hij 
dat gedaan zonder geld van de bank te halen. Het 
feest van Laurentius dat donderdag na de verdwij-
ning staat gepland, wordt afgelast. 
Samen met de ouders heeft de studentenvereniging 
inmiddels folders uitgedeeld en posters opgehangen 
met Barts personalia. Hij droeg op het moment van 
verdwijnen een wit overhemd met rode das, een 
donkerblauw colbert en een nette broek. 
Nog steeds heerst er ongeloof bij Laurentius, aldus 
de voorzitter Jeroen Gorsira. Al maakt de vriend die 
Veth voor het laatst zag, ‘het naar omstandigheden 
redelijk’. “We willen liefst zo snel mogelijk duide-
lijkheid over wat er precies is gebeurd. Maar het is 
afwachten.” Auke Weekenborg, student economie 
en eerstejaars Laurentius-lid: “Het is eng dat je niet 
weet wat er is gebeurd. De eerste week hadden we 
het er bij de vereniging elke dag over. Nu nog steeds 
af en toe, al ken ik hem zelf niet goed. Wat kan er 

gebeurd zijn? Wanneer iemand langer dan 48 uur 
vermist is, schijnen de kansen steeds kleiner te wor-
den. Het kan iedereen overkomen, denk je dan.”
Op internet is veel gereageerd op de mysterieuze 
verdwijning van de Utrechtse student. “Vreselijk, 
waar is dat ventje nou toch”, zegt iemand op het fo-
rum van het AD. Er zijn ook cynischer reacties. 
Iemand suggereert dat ‘zuipen’ de oorzaak moet 
zijn. Gorsira riposteert: “Mocht iemand dronken 
zijn, dan laten we hem niet zo gaan. Aan Bart was 
niets abnormaals te zien.” De politie gaat ook niet 
uit van drankmisbruik. Wel geeft de politie aan dat 
het onderzoek ‘in principe doorgaat totdat iemand 
gevonden is’. Tegelijkertijd wordt de kans dat ie-
mand na ruim twee weken nog levend wordt terug-
gevonden, steeds kleiner. DR

STUDENT UIT ROTTERDAM VERMIST
Vrienden, medestudenten, familie en de recherche zoeken sinds dinsdag 8 januari naar de 19-jarige student Bart Veth. Hij raakte vermist na een 
doordeweeks borrelavondje bij zijn studentenvereniging Laurentius. Op het moment van schrijven heerst nog steeds onduidelijkheid over zijn 
lot.

Het ECUMS moet een stapje verder gaan dan de 
bestaande onderzoeksinstituten op de EUR, zoals 
Euricur en IHS, waar ook vergelijkend stedelijk on-
derzoek wordt gedaan.  Het kenniscentrum wil be-
halve reeds bestaande samenwerking met de facul-
teiten economie, en sociale wetenschappen ook con-
tact zoeken met de rechten- en medische faculteit, 
om thema’s als gezondheid en veiligheid te integre-
ren. 
Het ECUMS gaat de nadruk leggen op urban ma-
nagement omdat het managen van steden wereld-
wijd steeds interdisciplinairder wordt en daarmee 
ook steeds complexer van aard. Op onderwijsge-
bied is de EUR op dit vakgebied bovendien toon-
aangevend. De zes internationale masters urban 
management worden als kwalitatief hoogstaand er-
varen en trekken veel buitenlandse studenten naar 
de havenstad. 
Volgens Leo van den Berg, wetenschappelijk direc-
teur van het ECUMS, hebben ontwikkelingen als 
toenemende globalisering en immigratie grote in-
vloed op stedelijke ontwikkeling. Steden nemen ook 
een cruciale plek in bij het oplossen van klimaatpro-
blematiek. 

Wat dat aangaat, komt de oprichting van het ken-
niscentrum Rotterdam ook direct ten goede. De 
stad wordt continu geconfronteerd met ingewikkel-
de vraagstukken op het gebied van stedelijke ont-
wikkeling. Steven Lamberts, rector magnificus van 
de EUR, is dan ook blij dat Rotterdam in die zin als 
laboratorium kan dienen. Ook burgemeester Op-
stelten is tevreden met de innige samenwerking met 
de EUR, zo bleek tijdens de lancering, de academi-
sche kennis zal goed van pas komen. 
Het ontbreekt zowel Van den Berg, Opstelten als 
Lamberts niet aan ambities, werd duidelijk bij de 
opening. Allen zijn er zonder enige bescheidenheid 
van overtuigd dat het ECUMS het beste centrum 
ter wereld kan worden op het gebied van urban ma-
nagement. “Minder dan excellent is niet goed ge-
noeg”, vindt de rector. Opstelten vult aan: “Als wij 
niet de beste willen zijn, zullen anderen dat zijn, en 
dat laten we niet gebeuren.”LS (foto: RvdH)
  

Voor meer informatie over het kenniscentrum: 
www.ecums.nl

ROTTERDAM LABORATORIUM VOOR 
NIEUW KENNISCENTRUM
De EUR is een kenniscentrum rijker: het Erasmus Centre for Urban Management Studies 
(ECUMS). Doel van dit centrum is de samenwerking tussen verschillende vakgebieden van de 
universiteit en de stad Rotterdam te intensiveren. Maandag 22 januari jl. werd de ECUMS-web-
site gelanceerd in het gemeentehuis op de Coolsingel.

Zowel de rector (boven, tweede van links) als de burgemees-
ter zijn in hun nopjes met de samenwerking.
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Het ligt niet echt voor de hand om Nietzsche en 
Wagner met popmuziek te associëren, maar toch is 
het Niels van Poecke gelukt om deze link te leggen. 
Van Poecke maakte een filosofische verhandeling 
over het goed en het kwaad en alles wat daartussen 
zit, geplaatst in de culturele context van de Europe-
se, Amerikaanse en Afrikaanse muziekculturen. 
Volgens de jury van de Popscriptie Prijs is Van 
Poecke’s masterthesis een bijzonder geslaagde exer-
citie. Zij beschrijft zijn scriptie als ‘een toverlan-
taarn waar je in kunt blijven kijken’.
De 24-jarige Van Poecke blijft nogal nuchter onder 
de lofprijzingen. “Ik heb een jaar de tijd genomen 
voor deze scriptie. Op een gegeven moment werk je 
er zes of zeven dagen per week aan, dan wordt het 
een soort verslaving. Het zit in je hoofd en gaat er 
niet meer uit. Ik ben echt diep gegaan.” De inspan-
ningen zijn niet voor niets geweest, want behalve de 
Popscriptie Prijs van vijfhonderd euro, heeft hij ook 
een negen voor zijn scriptie gekregen.
Van Poecke is altijd op zoek naar de context waarin 
iets ontstaat en evolueert, zo ook bij popmuziek. 
Het verbaast hem bijvoorbeeld dat Jack White van 
de White Stripes heel bekend is, terwijl de naam 

Robert Johnson, de blueszanger waarop de muziek 
van White mede geïnspireerd is, bij slechts weini-
gen een belletje doet rinkelen. Dat zegt volgens Van 
Poecke iets over het feit dat we onze roots ontgroeid 
zijn. 
Van Poecke, die sinds augustus als programmama-
ker bij Studium Generale werkt, is in eerste instan-
tie als student algemene cultuurwetenschappen aan 
de EUR begonnen. De eindscriptie van deze studie 
‘Witte boorden en Spijkerjasjes, een onderzoek naar 
de ontwikkeling van smaak voor Americana’ dien-
de hij destijds al in voor de Popscriptie Prijs, op 
aanraden van een vriend. Het leverde hem toen een 
derde plaats op. Na afronding van zijn scriptie voor 
wijsbegeerte dacht hij opnieuw een gooi te kunnen 
doen naar ‘de titel’, en dit keer met succes.
De jury was overigens opmerkelijk kritisch over de 
ingezonden scripties. Ze vond de begeleiding van 
veel scripties beneden de maat. ‘We zagen dit jaar 
veel slecht geformuleerde onderzoeksvragen en te 
particuliere onderwerpkeuzes. Te vaak zagen we 
ook boude beweringen en conclusies waarop de be-
geleider corrigerend had moeten optreden’, aldus 
het juryrapport. MG

MET WAGNER EN NIETZSCHE 
DE POPSCRIPTIE PRIJS WINNEN
Niels van Poecke, voormalig student wijsbegeerte, heeft met een niet alledaags onderwerp 
‘De Tragiek van de Tragedie, over Nietzsche, Wagner en Bluesmuziek’ de Popscriptie Prijs 2007 
gewonnen.

STUDIUM 
GENERALE NIET 
BEDREIGD DOOR 
WETENSCHAPS-
CAFÉ
Rotterdamse medewerkers van Studium Gene-
rale (SG) waren verontwaardigd over een arti-
kel in NRC Handelsblad van 9 januari jl. waarin 
wordt gesteld dat wetenschapscafés populair-
der zijn onder studenten dan SG-activiteiten op 
universiteiten. Fedde Spoel, publiciteitsmedewer-
ker Studium Generale in Rotterdam, voelt zich 
echter niet aangesproken door het stuk.

Volgens Spoel is de Rotterdamse situatie heel an-
ders dan het algemene beeld dat in het krantenarti-
kel wordt geschetst. Zo bestaat het bezoekersaantal 
van de Rotterdamse SG-programma’s voor zestig 
procent uit studenten, een mooie score. Daarnaast 
werkt in Rotterdam het Wetenschapscafé samen 
met SG. Het Wetenschapscafé in het bibliotheekcafé 
trekt gewoonlijk een ouder publiek dan het gemid-
delde SG-programma. 
“Twee jaar geleden werden we benaderd door de or-
ganisatoren van het café, omdat ze moeite hadden 
om studenten te trekken”, legt Spoel uit. “Daarom 
hebben we onze krachten gebundeld en bedenken 
nu samen de programmering. Door onze deelname 
proberen we onderwerpen in te brengen die studen-
ten ook interessant vinden en zo de studentenaan-
tallen onder de bezoekers te verhogen.” 
Ook in Leiden, Groningen, Tilburg en Eindhoven 
werkt SG overigens met de wetenschapscafés sa-
men, maar de vorm waarin verschilt. In Tilburg 
wordt het wetenschapscafé uitgedacht door aio’s die 
behalve wetenschappers ook sprekers van de over-
heid uitnodigen en leden van belangenorganisaties. 
Volgens Has Klerx, SG-medewerker in Rotterdam 
én Tilburg, is het Tilburgse wetenschapscafé meer 
gericht op debat, terwijl de nadruk in de havenstad 
meer op de lezing ligt. 
Een ander punt dat in het NRC-artikel werd gesug-
gereerd is dat wetenschapscafés meer publiek zou-
den trekken door de caféambiance. Spoel zegt dit 
niet te merken. “Er komen net zoveel mensen naar 
lezingen in collegezalen, ook al heerst daar geen ca-
fésfeer.” Het thema en de voertaal van de program-
ma’s spelen wel mee bij het aantal bezoekers. Zo 
zijn studenten veelal geïnteresseerd in multimediale 
programma’s en zijn ouderen minder happig op ac-
tiviteiten in het Engels volgens Spoel. Hij vindt het 
jammer dat er in het artikel zo gegeneraliseerd is. 
“Op deze manier geeft de krant geen reëel beeld van 
de populariteit van wetenschapscafés ten opzichte 
van de programma’s van SG.” LS

PITTIGE VRAGEN VOOR NEELIE
De ene piekfijn geklede studente op de achterste rij in de sporthal tegen de andere: “Heb jij al een foto van 
Twan?” Zo’n 150 studenten woonden donderdagochtend 17 januari – met de mobiele telefoons met camera 
in de aanslag – de opname van de Nova College Tour bij in de sporthal van Woudestein. Dezelfde avond 
werd de aflevering uitgezonden. Nova-presentator Twan Huys ging deze aflevering in gesprek met Neelie 
Kroes, oud-studente van de EUR (1958-1965) en thans de gevreesde Europees commissaris voor mededin-
ging. Studenten vuurden allerlei vragen op haar af over haar werk, maar ook over haar liefdesleven zoals 
de vraag: “Kan je 120 uur werken in de week en er een relatie op na houden?” EUR-persvoorlichter Yvette 
Nelen sprak na afloop van de opname nog even met Twan Huys: “Hij vond dat de Rotterdamse studenten 
doordachte vragen stelden. Ik ben wel een beetje trots op ze.”DR 

Twan Huys in gesprek met Neelie Kroes.                               (foto: Ronald van den Heerik)



WOEF!
Spraakherkenning door computers is mis-
schien geen gemeengoed, maar ook geen 
groot nieuws meer. Relatief goedkope pro-
gramma’s, meegeleverd met iedere nieuwe 
huiskamercomputer, zijn in staat om het ge-
sproken woord te herkennen en in geschre-
ven taal om te zetten. Welbeschouwd een 
wonder, maar alweer zo alledaags dat je je er 
nauwelijks nog over verbaast. Als ik ‘Woef!’ 
zeg tegen mijn computer, verschijnt bijna on-
middellijk op mijn scherm: ‘Woef!’
 Wel nieuws is dat computers nu ook 
spraakherkenning voor honden op hun reper-
toire hebben! In een publicatie in het vakblad 
Animal Cognition meldt een team van 
Hongaarse, Zwitserse en Franse onderzoekers 
dat de computer nu, met behulp van een 
nieuw algoritme, hondengeblaf kan herken-
nen. Niet alleen de individuele hond kan wor-
den herkend aan zijn geblaf–de computer 
herkent de hond zelfs beter dan zijn eige-
naar– maar ook het blaffen zelf kan worden 
geduid. Met ‘Woef!’ kan de hond bedoelen 
‘vreemdeling’, maar ook ‘vechten’, ‘uitlaten’, 
‘alleen’, ‘bal’ en ‘spelen’. Ik zeg maar zo, ik zeg 
maar ‘Woef!’
 Ik had ooit al begrepen dat sommige 
prooidieren verschillende angstkreten heb-
ben om bijvoorbeeld aanvallers met vleugels 
te onderscheiden van aanvallers met poten; 
soortgenoten zijn zo beter gewaarschuwd. 
Maar het hondenbegrip gaat een heel stuk 
verder. De hond kan uitdrukken – of beter ge-
zegd woefen – hoe hij zich voelt, wat hij wil, 
en voor een bepaald object, de bal, heeft hij 
zelfs een aparte term: ‘Woef!’.
 Hoe opmerkelijk dit ook is, het leukste 
komt nog. Hoewel hun empirisch materiaal 
daartoe geen directe steun biedt, meent een 
van de onderzoekers dat honden hun blaffen 
niet zozeer richten tot andere honden, of die-
ren, maar bovenal tot mensen. Dus vraag niet 
voor wie het geblaf klinkt, het klinkt voor ons. 
Speciaal voor ons hebben de honden een taal 
ontwikkeld. ‘Hee, daar heb je een mens: 
Woef!’
 Met verder verbeterde computers leren 
we vast en zeker nog veel meer hondentaal. 
Uiteindelijk kan de hond gewoon achter onze 
computer met spraakherkenning plaatsne-
men. Hij blaft, het programma schrijft uit, en 
dan zullen we eindelijk weten wat onze hond 
ons al die tijd duidelijk wilde maken: ‘Ik wil 
een aai!’ Of: ‘Mag de televisie op RTL4?’ Of: 
‘Wie heeft mijn Bonzo-brokjes?’ Of: ‘Gaan we 
een nieuwe auto kopen? Dan wil ik een sta-
tioncar!’ 
 Straks schrijft mijn hond deze column, 
en heet dus iedere aflevering: ‘Woef!’
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GEVOEL VOOR ZAKEN ÈN MENSEN
Vier ambitieuze EUR-studenten hebben vorig jaar september het administratie- en fiscaal advies-
bureau JSKS opgezet in de gemeente Korendijk (Hoekse Waard). Bijzonder aan dit bureau is dat het 
fiscale en financiële hulp biedt aan mensen met een minimaal inkomen voor een miniprijs.

Als slogan hanteert JSKS: ‘Ondernemen met gevoel 
voor zaken en gevoel voor mensen’. Dit laatste 
duidt op de maatschappelijke betrokkenheid van de 
initiatiefnemers: de drie studenten fiscale economie 
Jelke Jansen, Ynze Sipkema en Jelle Stelpstra, en 
student bedrijfseconomie Ruud van der Kruk. De 
vier bieden hulp aan mensen in Korendijk met een 
inkomen rond bijstandsniveau. Meestal betreft dit 
het invullen van de belastingaangifte of het aanvra-
gen van uitkeringen en toeslagen. “Voor ons is dat 
eenvoudig, maar velen hebben er moeite mee”, zegt 
Van der Kruk. “Het inschakelen van een belasting-
kantoor is duur. Als mensen geen hulp van vrien-
den of familie krijgen, kunnen wij hen voor een 
klein bedrag van twee euro uit de brand helpen.” 
Het gebrek aan hulp bij het invullen van belasting-
formulieren in Korendijk vormde dan ook de aanlei-
ding voor de oprichting van het kantoor. Stelpstra, 
tevens gemeenteraadslid voor de PvdA in 
Korendijk, merkte dat mensen met een minimumin-
komen zonder verstand van fiscale zaken nergens 
terecht konden. “In eerste instantie wilden we een 
stichting oprichten om mensen fiscaal te adviseren 
met subsidiering van de gemeente”, vertelt de bezi-
ge student. “Helaas leek dit idee in de gemeente-
raad te sneuvelen, omdat wij tegelijkertijd bezig 
waren met het opzetten van een bedrijf. Bovendien 
zit ik zelf in de raad en daardoor lag de schijn van 
belangenverstrengeling op de loer.” Toen zijn de 
jonge ondernemers zelf de boer op gegaan. 
Dat idee voor een eigen bedrijf begon bij Van der 
Kruk. Toen hij tijdens zijn bijbaan bij een advies-
kantoor zag wat voor werk er werd gedaan voor 
welke prijzen, dacht hij: dat kunnen we zelf ook, 
maar goedkoper. Het idee voor een eigen onderne-
ming met zijn drie vrienden was snel rond. “Na wat 
onderzoek op internet naar de prijzen besloten we 
daaronder te gaan zitten”, vertelt de student. “Op 

die manier zijn wij voor klanten interessant, maar 
verdienen wij er ook nog wat mee.” 
Gelukkig staan de klanten nauwelijks wantrou-
wend tegenover de twintigjarige studenten. Jansen: 
“Wij hebben hele specifieke kennis en zijn allen er-
varen door ons vrijwilligerswerk bij de 
Belastingwinkel of een bijbaan bij een advieskan-
toor. Daarbij weten mensen dat we geen eigen be-
drijf zouden beginnen als we niet zeker zouden zijn 
van onze kwaliteiten.” Stelpstra voegt hieraan toe 
dat het student zijn juist een voordeel is, omdat je 
hele actuele kennis hebt. “Voor ons is het studeren 
ook een stuk leuker geworden, omdat je je kennis en 
vaardigheden meteen nodig hebt in de praktijk”, al-
dus het gemeenteraadslid.
Voor het invullen van belastingaangiftes gaan de 
studenten naar mensen thuis, omdat dan alle papie-
ren bij de hand zijn. Jansen en Sipkema ervaren tij-
dens hun werk bij de Belastingwinkel in Rotterdam 
dat mensen anders bijvoorbeeld hun jaaropgaaf 
vergeten en dan kunnen de studenten niks beteke-
nen. “Deze simpele manier van helpen geeft veel 
voldoening”, vindt Sipkema. Volgens Jansen willen 
veel mensen uit dankbaarheid graag iets geven, 
soms wordt dat een appel. “Prachtig”, vindt de stu-
dent. Met oog op de komende belastingaangifte 
komt er een drukke tijd aan. 
De studenten gaan binnenkort een paar dagen naar 
verzorgingshuizen in Korendijk en Zwijndrecht om 
de bewoners hier te helpen met hun aangiftes voor 
het lage tarief. Als de ondernemers nog verder in de 
toekomst kijken, willen ze hun bedrijf zover uitbrei-
den dat ze er van kunnen leven. “Nu is het nog een 
bijverdienste, maar dat wordt over een paar jaar ho-
pelijk anders”, mijmert Stelpstra. LS

Zie voor meer info: www.jsks.nl

  Gijs van Oenen

Het kwartet heren van JSKS (kort voor Jansen, Sipkema, Kruk en Stelpstra).                          (foto: Ronald van den Heerik)
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De jonge god Bacchus keert terug naar zijn thuisstad Thebes. 
Met hem komen zijn volgelingen, de bacchanten, die hem 
eren door te zuipen en wilde feesten te vieren. Pentheus, de 
koning van Thebe, ziet niets in de nieuwe godsdienst, hoewel 
zijn eigen moeder en tantes er enthousiast aan deelnemen. 
Hij verbiedt de bacchiaanse rituelen en beveelt alle Bacchan-
ten op te laten sluiten. De blinde ziener Teiresias die door 
Pentheus op weg naar een bacchiaans feestje wordt opge-
pakt, waarschuwt hem niet te verbieden wat niemand verbie-
den kan, maar de koning luistert niet. 
Tegelijkertijd is Pentheus nieuwsgierig. God Bacchus weet 
hem te verleiden zich als vrouw te verkleden en zelf een kijkje 
te gaan nemen. Hij wordt ontdekt en verscheurd door zijn ei-
gen moeder Agave en haar zussen. Agave die in haar roes ge-
looft dat ze een bergleeuw heeft gedood, brengt vervolgens 
trots het hoofd van haar zoon naar huis. Zij en haar zussen 
worden verbannen. Bacchus voltooit zijn wraak door Penthe-
us’ vader en zijn vrouw in slangen te vertoveren. De god van 
de roes triomfeert; van de koninklijke familie is niets meer 
over. Slechts de blinde ziener Teiresias blijft ongedeerd. 
Nu zijn er geen bergleeuwen in Nederland. Wel was er een 
Franse toerist, die de geest van zijn hond met een schaar 
trachtte bloot te leggen en het arme dier tijdens het bevrij-
dingsproces in stukken sneed. Er was een meisje dat na het 
gebruik van paddestoelen van een brug sprong. En hoewel 
Amsterdam geen Thebe is en geen koning heeft met de naam 
Pentheus, heeft Nederland wel een minister Klink die een 
kans ziet tot een sterk gebaar. 
Er zijn meer overeenkomsten. Waar Pentheus door een blinde 
ziener gewaarschuwd werd, wordt Ab Klink bijgestaan door 
een adviescommissie. Deze commissie sprak zich duidelijk te-
gen het verbod uit en wees op de averechtse gevolgen: meer 
criminaliteit door illegale handel, economische rampspoed 
voor tot nu toe legale kwekerijen, en kans op meer en gevaar-
lijkere incidenten door de onmogelijkheid het illegale circuit 
te controleren. Maar het advies mocht niet baten. Na de ge-
droogde paddo’s die al sinds begin dit jaar verboden zijn, 
moesten nu ook de verse paddestoelen hetzelfde lot onder-
gaan. 

Geen argumenten, louter een gebaar
Veel belangrijker dan de voor- en nadelen van paddestoelen, 
is de manier waarop dit verbod tegen beter weten in wordt 
doorgezet. Deze autoritaire manier van doen is een symp-
toom voor het veranderde politieke klimaat in Nederland. Er 
zijn nog meer voorbeelden voor de nieuwe harde aanpak. De 
dreiging van terrorisme moest als reden volstaan om de iden-
tificatieplicht in te voeren. Een Nederlandse burger mag nu 
weliswaar zonder paspoort de grens naar België oversteken, 
maar even naar de bakker zonder een ID-kaart zit er niet 
meer in. Illegale buitenlanders worden opgesloten, totdat 
hun identiteit vaststaat, hoewel naar de Nederlandse wet het 
illegaal vertoeven op Nederlandse grond slechts een overtre-
ding en geen misdaad is. Je kunt in Nederland dus een jaar in 
de gevangenis zitten zonder een misdaad gepleegd te heb-
ben. 

Kraken moet verboden worden. Hoewel de oorzaak van het 
kraken niet is verdwenen – er heerst nog steeds schaarste aan 
woningen – wil het CDA hier eindelijk een stokje voor steken. 
En wat is het voornaamste argument voor een verbod? Dat 
krakers eerder dit jaar een levensgevaarlijke val voor de ME 
zouden hebben opgezet. Een dergelijke actie verdient afkeur 
en een rechtszaak, maar heeft echter met de kwestie van het 
kraken zelf niet het minst te maken. Het is alsof men een 
moordenaar in zijn auto oppakt en vervolgens autorijden ille-
gaal wil verklaren. Maar ook in dit debat gaat het niet om ar-
gumenten, doch louter om een sterk gebaar. 
Dit is meer dan zuivere bemoeizucht. Het is de poging, nog de 
moeilijkste maatschappelijke vraag met een duidelijk ‘ja’ of 
‘nee’ te beantwoorden. Deze poging geeft blijk van een angst 
– de angst voor de vrijheid. Hier komt de tragedie weer in het 
spel, want het tragische ontstaat uit het samenspel van vrij-
heid en noodlot. De tragische held kiest in vrijheid, maar om-
dat hij de gevolgen van zijn keuze niet volledig kan overzien, 
wordt juist deze keuze hem noodlottig. 

Hoogmoed
Wat vroeger noodlot heette, noemen wij vandaag liever toe-
val. En wij zijn er terecht bang voor. Het is een beangstigend 
inzicht dat wij de consequenties van ons handelen nooit vol-
ledig kunnen overzien. Dit geldt voor elke mens als individu, 
maar het geldt ook voor de dingen die wij als soort voortge-
bracht hebben. Nergens zien we de samenhang tussen vrij-
heid en noodlot zo duidelijk als bij de moderne techniek. Wij 
hebben vrijwillig de auto uitgevonden, maar was het onze be-
doeling het wereldklimaat te veranderen en miljoenen dieren 
en mensen van hun leefruimte te beroven? 
Er zijn verschillende strategieën om met het noodlot om te 
gaan. In de Griekse tragedie wordt de heroïsche aanvaarding 
van het noodlot geprezen. Het christendom schrijft de dee-
moedige acceptatie van Gods wil voor. De moderne cultuur 
kiest een derde pad, dat Jos de Mul treffend beschrijft als ‘do-
mesticatie van het noodlot’: de poging, het toeval te temmen 
en beheersbaar te maken. Doet dit niet denken aan Pentheus 
en Ab Klink? Beiden willen ze de god van de roes aan banden 
leggen. Beide lijden ze aan hybris; de hoogmoed, die voor de 
val komt.
Zij geloven het noodlot de baas te kunnen zijn. De ontken-
ning van het noodlot echter heeft gevolgen, die meer nood-
lottig zijn dan het noodlot zelf. Zo heeft ook het verbod van 
hallucinogene paddestoelen meer negatieve dan positieve 
consequenties. Het is de verkeerde aanpak de burger voor zijn 
eigen vrijheid te willen beschermen. Pas in de vrijheid kan de 
mens zich ontplooien en zijn eigen weg vinden. Wij moeten 
elkaar niet verbieden om keuzes te maken, zelfs als wij de 
keuze van een ander verkeerd vinden. Zijn er dan geen gren-
zen? Integendeel. De grenzen zijn duidelijk. Zij zijn bereikt 
wanneer ons gedrag de vrijheid van de ander bedreigt. In dat 
geval hoort de overheid in te grijpen, maar niet eerder. En het 
consumeren van paddo’s vormt geen bedreiging voor de me-
demens. Ook niet voor de medehond, trouwens; want zoals 
ondertussen bekend is, had de hondenmoordenaar niet eens 

BACCHUS EN DE PADDESTOELEN; TOLE-
RANTIE ALS TRAGISCHE VAARDIGHEID
Volgens minister Ab Klink zijn paddo’s een gevaar voor de volksgezondheid en moeten ze verboden worden. In feite 
schuilt er iets anders achter het verbod: de angst voor de vrijheid en de terugkeer naar een autoritaire politiek. Laten 
we hopen dat het niet net zo gruwelijk afloopt als in de Griekse tragedie. ‘De Bacchanten’ van Euripides begint met een 
verbod en eindigt uitermate bloederig.  

Opinie
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BOYCOT OLYM-
PISCHE SPELEN 
GOED IDEE?
Cabaretier Erik van Muiswinkel is een actie be-
gonnen om de schending van mensenrechten 
in China, gastland van de Olympische Spelen 
2008, onder de aandacht te brengen. Hij vraagt 
sporters de Spelen te boycotten en niet naar 
Azië af te reizen. Is het fair om sporters bij deze 
politieke kwestie te betrekken?

Oscar Westra van Holthe, vierdejaars Rechten en 
dit jaar werkzaam bij studievereniging AIESEC: 
“Wie is Erik van Muiswinkel? Een cabaretier? 
Oh, die roepen zoveel. Ik vind zijn protest niet 
reëel; het is niet de juiste weg om de mensen-
rechten in China via sport aan de kaak te stel-
len. Sporters hebben wel een voorbeeldfunctie, 
maar daar kunnen ze niet primair op aange-
sproken worden, want zij zijn in eerste instantie 
bezig met het verbeteren van hun prestaties. 
De Chinese politiek en de inwoners van het 
land moeten zelf overtuigd worden van de 
noodzaak iets te doen aan de mensenrechten.”

Tobias Hlobil, vierdejaars Economie & Recht: “Je 
kunt niet van sporters verlangen dat zij na ja-
ren van zware training hun deelname aan de 
Spelen opgeven. Het is egoïstisch om dit van 
hen te vragen, Van Muiswinkel is te veel bezig 
met zijn eigen geweten. Er is nu weinig aan de 
situatie te doen. De handel met China stopzet-
ten is een alternatief, maar daar help je het 
land en haar inwoners niet mee, want dan wor-
den ze weer armer. Bovendien handelt Neder-
land met meer landen die mensenrechten 
schenden, dus het zou niet eerlijk zijn om al-
leen China op deze manier te duperen.” 

Koos Hogervorst, controller bij RSM: “Het is goed 
dat de cabaretier dit op de agenda zet, maar hij 
heeft te lang gewacht. De Olympische Spelen 
zullen ondanks zijn protest gewoon doorgaan, 
maar de commotie die hierdoor ontstaat, houdt 
Nederland en hopelijk ook de Chinese regering 
scherp. Het Aziatische land reageerde al geïrri-
teerd over de oproep tot boycotten. Een betere 
oplossing is om continue te wijzen op de din-
gen die niet kunnen in China, maar houdt tege-
lijkertijd wel de betrekkingen in stand.”

Ashna Sewdien, vierdejaars Economie & Recht: 
“Ik sta volledig achter Van Muiswinkel, want als 
ik sport vergelijk met mensenrechten, weegt 
het laatste veel zwaarder. Ik ben sceptisch over 
de haalbaarheid van de boycot, maar het is in 
ieder geval een goed begin om dit thema onder 
de wereldwijde aandacht te brengen. Neder-
land loopt voorop in de strijd tegen mensen-
rechten, dus de actie van de cabaretier zal wel 
degelijk effect hebben.” LS

  Aangeschoten

Van der Schot

paddo’s op. Hij was gewoon mentaal niet in orde 
en was ook al in psychiatrische behandeling ge-
weest. 

Kleine stappen
Politiek is moeilijk navigeren tussen te weinig 
toezicht en te veel controle. Daarom is het goed 
kraken toe te staan, maar pas als een gebouw 
een jaar lang leeg staat. Daarom maakt het niet 
uit of een fietser zijn lamp aan de fiets of tussen 
de tanden draagt, als hij ’s nachts maar goed 

zichtbaar is. Daarom moeten mensen paddo’s 
kunnen kopen en gebruiken in een bekwame 
winkel, waar men van gecontroleerde kwaliteit 
en professioneel advies voorzien wordt. Goede 
politiek bestaat niet uit grote gebaren. Zij bestaat 
uit heel veel kleine stappen en de moed tot com-
promis. 

Ferdinand Delcker, student Wijsbegeerte 
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WIJ BREKEN NIET AF, 
WIJ BOUWEN

Voorzitter van het 
College van Bestuur 
Jan Willem Oosterwijk 
steekt veel energie in 
de positionering van 
de universiteit in de 
buitenwereld.

Jan Willem Oosterwijk is een man met een missie. Dat merkte ook eurocom-
missaris Neelie Smit toen zij in het kader van de NOVA College Tour de cam-
pus aandeed en vooraf werd begroet door onze collegevoorzitter. ‘Ambitie’ 
en ‘spanning’ schreef ze na de korte ontmoeting op haar hand, woorden om 
vanuit Rotterdam mee te nemen naar Brussel. ‘We worden serieus genomen’. 
                                tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik
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ls Jan Willem Oosterwijk eenmaal van wal steekt, 
is er geen houden meer aan. Zijn gedreven be-
togen laat hij niet of nauwelijks onderbreken of 
andere kanten doen uitgaan door zoiets als vragen 

van een journalist. Het kenmerkt zijn gedrevenheid om 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam een instelling te 
maken die mensen opleidt ‘tot de wereld van morgen’. “Wij 
werken aan de onderlinge verhoudingen, we investeren in 
de verbindingen binnen de universiteit om van daaruit veel 
energie te steken in de positionering van de universiteit in 
de buitenwereld. Dat blijft bovenaan mijn prioriteitenlijst 
staan. Dat is de typische rol van de universiteit.”

De periode voor uw komst kenmerkte zich niet direct door 
een eensgezind College van Bestuur. Hoe is dat nu?  “Laat 
ik eerlijk zijn, ik kwam hier in een situatie van verstoorde 
verhoudingen, rond met name de kwestie van reorganisatie 
van het Bureau van de Universiteit. Tegelijkertijd werd er 
wel al gebouwd aan nieuwe plannen voor de middellange 

termijn. Het eerste wat ik moest doen, samen met mijn col-
lega’s van het College overigens, was er voor te zorgen dat 
het CvB weer ging functioneren als één geheel. Ten tweede 
moesten de verhoudingen met decanen weer positief en 
constructief worden.” 

Toen u aantrad waren die verhoudingen tussen het centraal 
gezag en de decanen van de faculteiten niet echt optimaal. 
Eufemistisch gesproken, was er sprake van een ‘wij-zij’-ge-
voel. “Mijn inschatting is dat we in relatief korte tijd voor 
elkaar hebben gekregen dat die verhoudingen weer goed 
zijn. We hebben deze zomer met elkaar de middellange ter-
mijn ambities geformuleerd. Voor de rest moet je als voor-
zitter uitstralen dat je er bent voor hen; dat je agenda is 
gevuld met zaken die voor hen belangrijk zijn. Ik hoop dan 
ook dat ik erkend wordt als een voorzitter die voor hen en 
samen met hen de positie van de faculteiten wil versterken. 
Open communicatie is daarbij erg belangrijk geweest; 
horen we voldoende van elkaar. Het eerste slachtoffer bij 
verstoorde verhoudingen is namelijk het alledaagse con-
tact. Maar normaliseren van verhoudingen is op zichzelf 
niet voldoende. We zijn een ambitieuze universiteit en er 
staan ons een aantal grote projecten te wachten. We zijn 
bezig een uitvoeringsplan 2013 te maken dat rond 1 april 
gepresenteerd zal worden. Daar zitten thema’s in, die deels 
of geheel de verantwoordelijkheid zijn van decanen.” 

Faculteiten zijn geen eilanden meer?  “Ik geloof in teamver-
banden tussen het centrum van de universiteit en decanen. 
Ik heb ook niet het gevoel dat iedereen met zijn eigen eiland 
bezig is. Ik was blij verrast met de inbreng van de decanen 
in de discussie over 2013. Ik zat met een groep mensen aan 
tafel die echt niet alleen bezig was met preken voor eigen 
parochie, maar met mensen die bereid waren mee te den-
ken hoe we er een sterkere universiteit van kunnen maken 

in zijn totaliteit. Al snap ik best dat hun uiteindelijke loya-
liteit in belangrijke mate ligt bij de eigen faculteiten, en zo 
hoort het ook.
Een zekere mate van bereidheid was er al, maar we gaan 
die verdiepen, versterken, maar ook professionaliseren. In 
de nieuwe organisatie komt een Institutional Development 
Office (IDO), een strategische ontwikkelingsgroep, die 
de decanen en het College bij een aantal grote projecten 
uit het 2013-plan gaat helpen om die tot een goed einde te 
brengen. Er moeten mensen zijn die de professionele regie 
op zich nemen. De nieuwe directeur IDO moet projecten in 
belangrijke mate faciliteren en stimuleren. Shared Service 
Centra, bestuurders en faculteiten moeten, veel meer dan 
in het verleden het geval was, leren als drie groepen naad-
loos samen te werken. Dat is voor mij echt een prioriteit.” 

Over welke grote projecten heeft u het dan?  “Bijvoorbeeld 
het verhogen van het rendement van het onderwijs, en het 
verkennen van een brede bacheloropleiding. Of hoe verder 

te gaan met Engelstalig onderwijs en met de marketing 
voor de internationale studenten. Allemaal onderwerpen 
waar veel werk gedaan moet worden door Shared Service 
Centra, bestuursdiensten en faculteiten. Als ik er drie be-
langrijke uithaal, zijn dat het rendement en kwaliteit van 
het onderwijs, de relatie met de stad, en het alumnibeleid, 
waar ik zelf heel erg bij betrokken ben. Dat is een mooi 
voorbeeld van een project waar iemand in het college zich 
verantwoordelijk voor voelt en zegt: ‘Hier ga ik een succes 
van maken’.” 

Hoe gaat u dat aanpakken? Er zijn in het verleden vele po-
gingen ondernomen, die allemaal weinig succesvol waren?  
“Inderdaad. Er is veel met goede wil gestart, maar dat is 
keer op keer gestrand. Omdat er geen geld was, of omdat 
het geen prioriteit was, of er werd geen medewerking 
verleend, of de verantwoordelijke verdween of werd wegbe-
zuinigd. Iets van een centrale regiekamer is dus nodig; een 
communicatie- en stimuleringspunt voor het hele alumni-
beleid, sterker dan nu. Dat is geen bureaucratie, maar op 
het niveau van de universiteit formuleren wat er ten aan 
zien van het alumnibeleid nodig is. Allereerst is dat het op 
orde maken en bijhouden van centrale relatiebestanden. 
Ten tweede moeten alle betrokken partijen op zijn minst 
van elkaar weten wie wat organiseert en agenda’s op el-
kaar afstemmen. En ten derde kun je zaken gemeenschap-
pelijk doen, bijvoorbeeld een terugkeerdag dit najaar.” 

Waarom zijn alumni zo’n speerpunt?  “Omdat in het kader 
van betere verbindingen met de buitenwereld, dit een on-
voorstelbaar belangrijke groep is die banden heeft met de 
universiteit en die op alle mogelijke plekken van de samen-
leving aanwezig is. Ik denk dat wij iets te bieden hebben 
aan hen en zij aan ons. Het gaat me niet primair om geld. 
Ik wil alumni betrekken bij onderwijs en carrièrekan-

A

‘Geld is de verkeerde drijfveer. Anders hadden we wel 
busladingen Chinezen en Iraniërs hiernaartoe gehaald’
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sen van studenten, en nieuwe suggesties laten aandragen hoe wij 
beter aansluiten bij wat in de buitenwereld leeft.” 

Een van de oorzaken waarom een centaal alumnibeleid niet van 
de grond kwam, is dat afgestudeerden niet een band hebben met 
de instelling, hooguit met hun faculteit.  “Dat hangt af van de 
levensfase waarin mensen zitten. Mensen die net van de uni-
versiteit komen, hebben vooral binding met de eigen vakgroep 
en faculteit. Naarmate ze ouder worden, wordt hun interesse 
breder. Dan krijgt men behoefte om weer onderwijs te volgen, of 
bijgespijkerd te worden in andere vakken. Mensen moeten meer 
gebruik maken van de faciliteiten van dit huis als het gaat om 
een leven lang leren. En wellicht willen in de toekomst mensen 
(financieel) een steentje bijdragen aan bijzondere projecten hier. 
Net als de relatie met de stad, draagt dit bij tot een meer plu-
riforme, levendige universiteit. De gereedschapskist om de 
universiteit te besturen op een aantal punten – zoals financieel 
beleid, planning en control – kan beter. Gelukkig zijn we aan het 
bouwen, niet aan het afbreken. Deze universiteit is qua aantal-
len studenten, qua wat er gebeurt aan onderwijs en onderzoek, 
qua positie in Rotterdam, en qua financiën namelijk behoorlijk 
gezond.” 

In een eerder interview zei u bezorgd te zijn of de universiteit wel 
capaciteit voldoende zou hebben om al dat moois te verwezenlij-
ken.  “Ik ben inmiddels optimistisch. Met de reorganisatie die we 
hebben doorgevoerd, hoop ik dat dit ons de mogelijkheden geeft 
om een aantal plannen beter te verwezenlijken. Ik verheug me op 

een goed functioneren van de organisatie. Iedereen zit te wachten 
op concrete dingen; er zijn genoeg visies, beelden en doelstellin-
gen, maar hoe gaan we dat vertalen in stappen?”

Een hoger rendement staat de groei van studentenaantallen niet 
in de weg?  “Wij bepleiten selectieve groei. Ik zie de universiteit 
groter worden. Omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor het 
aanbieden van hoogwaardige bachelors voor talenten in Rotter-
dam en omgeving. Veel talent is nog niet benut. Het zou raar zijn 
als we dat niet willen accommoderen. Dat doen we niet primair 
door de massaliteit te vergroten, maar door te kijken naar nieuwe 
vormen van bacheloronderwijs, zoals probleemgericht onderwijs 
of met nieuwe opleidingen als ‘media en communicatie’. Dat kan 
een heel populair vak worden, waarvoor groen licht is gegeven 
om het uit te werken. Of een brede bachelor om mensen met een 
nog niet uitgekristalliseerde studiekeuze een betere plek te geven 
voor hun eerste vorming in wetenschappelijk onderwijs. Dat 
vind ik interessante projecten.” 

Hoe komen die rendementscijfers eigenlijk zo laag?  “Uit VSNU-
onderzoek blijkt dat een veelheid aan factoren hier debet aan 
is. Onder andere omdat hier de poort openstaat: iedereen is 
welkom. Maar het is moeilijk om de goede richting te kiezen, de 
aansluiting is soms niet goed, waardoor het eerste jaar een (her-
)oriëntatiejaar is geworden en mensen te lang in bepaalde vakken 
blijven zitten. Maar ook hebben veel studenten niet het gevoel 

dat ze op een schaarse plek zitten. Men gaat gewoon studeren en 
ziet verder wel. Bovendien is de financiële incentive natuurlijk 
ook gering.”

U bent dus voorstander van een grotere eigen bijdrage van stu-
denten?  “Ik ben vrij genuanceerd. Voor bacheloronderwijs voel 
ik daar weinig voor; dat moet laagdrempelig zijn. Masteronder-
wijs is een volgende stap in studeren waarvan het persoonlijk 
rendement hoog is. Vanuit het profijtbeginsel – de student krijgt 
een veel betere positie op de arbeidsmarkt – mag je je als over-
heid op de kop krabben en je afvragen of je dat in grote mate 
moet subsidiëren. Echter, als je studenten een hogere prijs laat 
betalen, moet je ze wel kwaliteitgaranties- en differentiaties kun-
nen bieden. De hogere opbrengst moet je in de kwaliteit terug-
vinden, dus in groepsgrootte, faciliteiten, enzovoorts.” 

Over profijt gesproken: zijn meer internationale studenten vooral 
interessant vanwege het geld dat dit oplevert?  “Over het alge-
meen kun je hogere bedragen vragen van buitenlandse studenten 
dan voor binnenlandse. Maar geld is de verkeerde drijfveer. Als 
wij daarmee het systeem draaiende willen houden, hadden we 
wel busladingen Chinezen en Iraniërs hiernaartoe gehaald. Nee, 
het is een kwestie van kwaliteit. Wil je kwalitatief goed zijn op 
vakgebieden als economie, management, maar ook wat betreft 
rechten en sociale wetenschappen, dan moet je aansluiting heb-
ben met de internationale wereld en een multiculturele classroom 
creëren. Alleen dan ben je interessant voor internationale studen-
ten en een goede internationale staf. Daarom vind ik de nieuwe 

decaan van de RSM echt een doorbraak. Niks ten nadele van 
andere hoogleraren, maar hij trekt het kwaliteitsbeleid interna-
tionaal gezien naar een hoger plan. Internationaliseringbeleid is 
voor mij dus synoniem voor kwaliteitsbeleid. En wie heeft daar 
uiteindelijk het meeste profijt van? De student.
Andersom geldt ook dat ik graag zie dat EUR-studenten voor 
een tijdje in het buitenland gaan studeren. Ik heb de cijfers nog 
niet voor me, maar ik ben bang dat dit tegenvalt. Er is weliswaar 
een heel contingent buitenlandse studenten hier, maar hoe in-
ternationaal is de EUR-student? Het zou bijvoorbeeld de norm 
moeten zijn dat ze een minor doen in het buitenland. Dat van de 
vier, vijf jaar minstens een half jaar in het buitenland wordt ge-
studeerd. Dat is óók kwaliteitsbeleid. De samenleving verwacht 
dat wij mensen afleveren die niet alleen vaardig zijn in een aantal 
vakgebieden, maar die ook hebben leren omgaan met de interna-
tionale wereld en die multicultureel zijn.” 

En de invoering van tenure tracks draagt eveneens bij tot een 
verhoging van de onderwijskwaliteit?  “Ja, dat is ook zo’n kwali-
teitsimpuls. Wij horen van de decanen dat het faculteiten de mo-
gelijkheden geeft om veel beter te concurreren en betere talenten 
aan te trekken. Ook dat is jezelf aanpassen aan de internationale 
normen. Anders krijg je die tophoogleraren niet. Maar er is veel 
meer in gang gezet het afgelopen jaar op het gebied van onder-
wijs en onderzoek. Zo sleurt de rector aan het doorbreken van 
massaliteit en anonimiteit. Er zijn de tenure tracks, programma’s 

‘Veel studenten hebben niet het gevoel dat ze op een schaarse 
plek zitten. Men gaat gewoon studeren en ziet verder wel’
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om de positie van de vrouw en minderheden te verbeteren; 
al die programma’s lopen gewoon door. Daar zijn de facul-
teiten nog wel even mee bezig.” 

Het is me opgevallen dat elke faculteit op geheel eigen wijze 
probeert iets als het diversiteitsbeleid handen en voeten te 
geven? Er lijkt weinig centrale regie in te zitten.  “Uitein-
delijk zijn de faculteiten verschillend van elkaar wat vak-
gebied en netwerk betreft. Maar ik claim wel een centrale 
norm van handelen te hebben afgesproken. Misschien is 
dat één van de punten waar deze universiteit nog niet sterk 
genoeg in is: de norm van handelen meer expliciet ma-
ken. Hoe gaan we met thema’s om, hoe houden we elkaar 
scherp, hoe loopt het in de praktijk? Dan kom ik weer bij 
de gereedschapskist. De wijze waarop soms gerapporteerd 
wordt, de managementinformatie, moet een stuk beter. 
Want wat weten we nu helemaal van de kwaliteit van het 
onderwijs of het HRM-beleid in verschillende faculteiten? 
Als we normen afspreken en verbeteringprogramma’s in 
gang zetten, wil je weten wat er gebeurt. Ik ben niet op 
zoek naar nieuwe bureaucratieën, helemaal niet. Maar er 
wordt wel onvoorstelbaar veel papier geproduceerd om-
trent financiële verhoudingen. Over hoe precies om te gaan 
met de gelden uit Den Haag; daar zijn wel enorme hoeveel-
heden cijfers en tabellen van beschikbaar. Maar heldere 
indicatoren over rendement en kwaliteit van onderwijs in 
verschillende fases per vakgroep, dat houdt nog niet over.” 

Dat was u als secretaris-generaal op EZ zeker heel anders 
gewend?  “Ik denk dat het planproces op een ministerie een 
slagje professioneler is. Het is namelijk een misverstand 
dat als er meer gerapporteerd wordt, het beter is. Het kan 
ook minder en beter, en op interessantere punten.”

Samenwerking binnen de universiteit is van belang, maar 
ook met instellingen daarbuiten. Ik heb begrepen dat u zich 
daar actief hard voor maakt, bijvoorbeeld door middel van 
contact met de hbo’s?  “Op mijn initiatief hebben de drie 
Collegevoorzitters, die van InHolland, Hogeschool Rotter-
dam en ik, inmiddels een eerste vergadering gehad. Omdat 
wij een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor de 
toekomst van jonge mensen in Rotterdam en omgeving. 
Die is niet vrijblijvend, en daarom gaan we afspraken 
maken, bijvoorbeeld om elkaar te informeren over bin-
nen- en buitenland, of hoe studenten te verwijzen, en hoe 
de voorlichting van scholieren te organiseren. In maart, 
april willen we die afspraken af hebben, zodat ik ze kan 
doorspreken met de decanen opdat die daarop in kunnen 
te spelen. Ik ga dus niet allemaal dingen in het centrum lo-
pen te verordenen, maar werk wel aan gemeenschappelijk 
gedragen normen hoe we met elkaar omgaan richting de 
buitenwereld. Er is namelijk veel behoefte aan een gemeen-
schappelijk optreden. Grote ondernemingen bijvoorbeeld, 
zijn in bepaalde terreinen van wetenschap geïnteresseerd, 
niet in welke faculteit wat precies doet. Soms leveren drie 
vakgroepen één prestatie naar de buitenwereld, maar hoe 
die zaken intern zijn georganiseerd is verder voor de bui-
tenwereld niet belangrijk. Kortom, die gemeenschappelijke 
normen zijn niet iets ‘van ‘het bestuur moet zo nodig’, 
maar zijn onderdeel van professioneel handelen.” 

Hoe vaak bent u eigenlijk op de campus?  “Eenderde van 
de tijd ben ik buiten de deur, tweederde binnen de EUR. 
Dat is ook niet gek, want ik moet hier veel zijn om met 
mensen te praten. Bovendien mag ik graag naar buiten 
kijken; ik wil de studenten zien. Daarom zal die boom 
moeten worden gesnoeid, het woord ‘omhakken’ heb ik al 
geschrapt.”

U heeft veel ambities; verder nog goede voornemens?
“Ik heb geen goede voornemens, er is al genoeg te doen. 
Maar één is om met de nieuwe groep van Marketing en 
Communicatie te kijken hoe beter contact te houden met de 
rest van de universiteit.”

En verder?  “Ik ben net toegetreden tot een staatscom-
missie onder leiding van Peter Bakker van TNT om het 
kabinet te adviseren over arbeidsparticipatie. We brengen 
in mei advies uit. Daarnaast ben ik voor Verkeer en Water-
staat ambassadeur voor de spoorwegverdubbeling tussen 
Rotterdam en Den Haag. Dan zit ik nog in de Economic 
Development Board van Rotterdam, in de Raad van Ad-
vies van Rotterdam Airport en ben ik voorzitter geworden 
van de Rijkscommissie voor import- en exportfinancie-
ring. Die dingen zijn niet alleen interessant voor mijzelf, 
maar ook voor de universiteit: er is een voorzitter die deze 
universiteit in naam verbindt met activiteiten in de buiten-
wereld.” 

Ik ben in ieder geval wel blij dat u zich inzet voor een 
spoorwegverdubbeling en niet voor een snelwegverdubbe-
ling.  “Ik ga daar met veel enthousiasme aan werken, want 
ik reis ook vaak met de trein. Overigens: zo heb ik net een 
gastcollege geven in de honours class  over het economi-
sche beleid in Nederland; trek ik nog even mijn knowhow 
als secretaris-generaal uit de kast om die met studenten te 
delen. Bij de RSM ga ik ook een college geven, in een reeks 
met onder meer Aad Veenman en Hans Wijers, over hoe 
mijn loopbaan gelopen is. Dat vraag ik ook van mensen: 
bedenk hoe je mij kan benutten. Daag me uit om betrokken 
te zijn. Zo kan men ontdekken wat voor vlees ze met mij in 
de kuip hebben. Ik heb een goede start gemaakt, en heb er 
plezier in om mensen te laten nadenken waar deze man nu 
het beste is in te zetten. En dat begint op te vallen. Zo zijn 
we als College onlangs door BenW ontvangen. Dat was 
een belangrijk signaal; we worden serieus genomen.”



DE DO’S EN DONT’S BIJ GALA’S
Carline Nauta en 
Maarten Verhoeven 
tijdens hun voorbe-
reidingen voor het 
nieuwjaarsgala van 
hockeyvereniging Never 
Less.

Data gala’s

RSG
3 november 2007
Jaarlijks

RVSV
15 februari
Jaarlijks

NSR
15 februari
Jaarlijks

Gaudium
16 februari
Dies, dus jaarlijks

RSC
7 mei
Jaarlijks

SSR-R
17 mei
Jaarlijks, in 2008 
lustrum 

Laurentius
31 mei
Jaarlijks

MFVR (Geneeskunde), 
Histartes, Econome-
trisch Dispuut en Cedo 
Nulli
17 januari

EFR
24 januari
Voor de eerste keer

JFR
31 januari
Jaarlijks

STAR
20 februari
Jaarlijks

pagina EM 11 rubriek reactie  

18 31 januari 2008 achtergrond redactie@em.eur.nl

Zo rond het begin van het nieuwe jaar dienen ze zich weer aan: de gala’s. 
Een groot feest natuurlijk, maar niet zonder flink wat gestress vooraf. 
Want, wát trek je aan? Weer die oude jurk van je moeder, of toch maar een 
keer iets nieuws? Ga je met de fiets, taxi of limousine? En uiteraard het be-
langrijkste van alles: wíe wordt je date?! Erasmus Magazine sprak met twee 
gala-gangers over hun voorbereiding en nam meteen even de etiquette met 
ze door.                                  tekst Tim Gouw fotografie Levien Willemse



aar eerste gala kan de negentienjarige soci-
ologiestudent Carline Nauta, zich nog hel-
der voor de geest halen. Het was haar eind-
examengala en er werd vooral veel drank 

geschonken. “Achteraf vond ik het wel leuk, maar 
op het moment zelf voelde ik mij niet heel gelukkig. 
De jongen die mijn date zou zijn voor de avond was 
plotsklaps ziek geworden en dus moest ik er alleen 
naartoe. Eigenlijk heb ik er helemaal niet zo’n goede 
herinnering aan.”
Als secretaris van de Erasmus hockeyvereniging 
‘Never Less’ is Carline dit jaar medeverantwoorde-
lijk voor het nieuwjaarsgala; een klus waarvan de 
voorbereidingen al twee maanden geleden begon-
nen. Nauta: “Je moet tijdens de organisatie met een 
heleboel dingen rekening houden. Het voornaamste 
is het budget van je leden. Daar pas je vervolgens 
de locatie en het diner op aan.” 
Wat kan er zoal verwacht worden? Het gala van 
de vereniging wordt gehouden in RIVA, een vrij 
hippe tent bij de Oude Haven. Op de rol staat een 
driegangendiner dat inclusief drie drankjes 35 euro 
kost. Niet al te buitensporig dus. “Vorig jaar be-
gonnen we de avond nog met een glas champagne, 
maar die is dit keer wegbezuinigd”, vertelt Nauta. 
“Na het eten zullen we waarschijnlijk nog even 
blijven hangen en als het erg gezellig is zal het feest 
ongetwijfeld ergens anders worden voortgezet tot in 
de kleine uurtjes.” 
De populariteit van stijldansen op tv is aan de hoc-
keyleden in elk geval voorbij gegaan. “Of we gaan 
stijldansen? Nee, dat denk ik niet. Ik kan het niet en 
ik vermoed dat ik niet de enige ben. Er is ook geen 
ruimte voor. Bovendien vind ik het toch meer iets 
wat je doet bij bruiloften. Voordat ik ga trouwen 
volg ik wel een spoedcursusje.”
Door een wat ongelukkige samenloop van om-
standigheden ziet het ernaar uit dat de secretaris 
wederom date-loos de rode loper op moet. Haar 
vriendje dat haar zou vergezellen, bleek opeens 
naar Frankrijk toe te moeten. “Ja, er heerst een 
vloek op mij”, lacht ze. “Ik zal er maar niet teveel 
achter zoeken. Het is gewoon dikke pech. Die date 
heb ik dus opgegeven, maar stel dat ik nu nog door 
een uiterst galant iemand gevraagd wordt, dan ben 
ik de lulligste niet.” 
Om dit jaar alleen naar een gala te gaan is voor de 
spaarzame dames onder ons misschien nog niet 
eens zo’n slecht idee. Want waar de etiquette voor-
schrijft dat de heer in principe de gehele avond voor 
zijn rekening neemt, dient daar welgeteld één uit-
zondering op in acht te worden genomen. En dat is 
het schrikkeljaar. In deze jaren zijn de rollen precies 
omgedraaid en betaalt de dame. Laat 2008 nu net 
zo’n jaar zijn... 
Vanzelfsprekend steken de ladies er veel tijd in om 
zo mooi mogelijk voor de dag te komen. Nauta: 
“Een jurk heb ik gelukkig al. Een paar maanden 
terug zag ik ‘m hangen bij Mango en was meteen 
verkocht. Het is een lange zwarte jurk met twee 

bandjes, die steil naar beneden loopt en uitmondt in 
een kleine sleep. Ik heb er toen honderd euro voor 
betaald.” 
En dan zwijgen we nog maar over het kapsel en de 
make-up, aspecten die over het algemeen ook de 
nodige aandacht vragen. Zullen de huisgenootjes 
niet erg mopperen als de badkamer straks uren in 
gebruik is? “Dat valt allemaal heel erg mee hoor! 
Die jurk heb ik zo aan. Alleen het dichtritsen is 
moeilijk, daar moet iemand even bij helpen. Om 
mijn haar in orde te krijgen reken ik ongeveer een 
half uurtje. Alleen opmaken, daar gaat nu eenmaal 
wat tijd in zitten. Het zit ‘m altijd in van die kleine 
dingetjes.” 

Magie in een uur  Wat dat betreft heeft 
de 25-jarige Maarten Verhoeven, student Business 
Administration, het een stuk gemakkelijker. Ook 
hij gaat naar het nieuwjaarsgala, maar maakt zich 
over de voorbereiding niet zo’n zorgen. “Ik scheer 
me, ga lekker lang douchen, trek mijn smoking 
aan, doe wat wax in mijn haar en klaar ben ik. Dat 
lukt allemaal gemakkelijk in een uurtje.” Dat er bij 
dames veel meer tijd in gaat zitten snapt hij wel. 
“Een vrouw vindt het gewoon heel belangrijk om er 
op zo’n avond het mooiste uit te zien”.
Bij nader inzien blijkt Verhoeven toch meer met het 
gala bezig te zijn dan hij in eerste instantie dacht. 
Blijkbaar moet er ook bij heren met een heleboel 
dingen rekening worden gehouden. “Toen ik maan-
dag bij mijn ouders vertrok, was ik wel enigszins 
gestresst. Mijn gehele outfit lag daar en ik moest 
natuurlijk niets vergeten mee te nemen. Mijn smo-
king heb ik gelijk naar de stomerij gebracht. Dat 
doe ik ieder jaar wel een keertje. Normaal kost dat 
geloof ik vijftien euro, maar omdat ik die mensen 
ken, deden ze het voor mij gratis. Dus dat is alvast 
mooi meegenomen.” 
Voor de gelegenheid heeft Verhoeven ook een be-
zoekje aan de kapper en de zonnebank gebracht, 
want voor een gala mag je volgens de student best 
een beetje extra moeite doen. Misschien heeft dat 
wel iets te maken met zijn eerste gala: “Werkelijk 
een hele beleving. Als ik het mij goed herinner was 
het een gala van de studentenvereniging waar mijn 
toenmalige vriendin lid van was geweest. Er waren 
heel veel mensen en de locatie, een oude molen, was 
schitterend. Het enige probleem was dat al die jon-
gens daar zich ongelofelijk hadden uitgedost met 
van die rare rokkostuums. Op dat moment voelde ik 
me in mijn pak, met overigens een keurige stropdas, 
ietwat underdressed. Dat duurde maar even, want 
naarmate de avond vordert maakt het niet meer uit 
wat je aan hebt en ga je gewoon lekker los!” 
Zijn budget voor het eten en het feest daarna ligt 
zo rond de 75 euro. “Ik zeg altijd: wat het kost, dat 
kost het. Zorg er in ieder geval voor dat je nooit 
te weinig bij je hebt.” Dan komt hij dit jaar waar-
schijnlijk goed weg, want volgens de etiquette zou 
zijn date voor de kosten op moeten draaien. 

En over dates gesproken: wie is de gelukkige? Lang 
verhaal, korte versie: er is nog geen date. Het meisje 
dat met hem mee zou gaan, kon helaas geen vrij 
van haar werk krijgen. “Jammer, maar geen reden 
tot paniek”, zegt Maarten terwijl hij trots een vel 
blauw papier op tafel tovert. Nadat zijn date had 
afgezegd, heeft hij even gepolst of er toevallig nog 
meer eenzamen van plan waren te gaan. En wat wil 
het toeval; Carline Nauta was nog niet voorzien. 
“Nu ga ik haar op de officiële manier vragen of zij 
mij wil vergezellen naar het gala. Dat hoort met 
een zilveren pen op blauw papier, maar het wordt 
met potlood ben ik bang want ik heb nergens zo’n 
pen kunnen vinden. Laat ik er maar een gouden 
lintje omdoen ter compensatie. O ja, niet vergeten 
de corsages te regelen”. Hij verheugt zich erop om 
iedereen straks netjes gekleed te zien. Het is bekij-
ken en bekeken worden. En het is ook wel eens leuk 
om mensen op een heel andere manier te zien. “Dat 
hele gala-gebeuren heeft toch iets magisch als je het 
mij vraagt”.

Gala Etiquette  Een gala of gala-avond is 
een deftig feest waar men in galakleding verschijnt. 
De dresscode is ofwel ‘White Tie’ of ‘Black Tie’. 
White Tie houdt in dat de heren in een rokkostuum 
komen en de dames in een avondjurk. Bij Black 
Tie komen de heren in een smoking en de dames in 
een cocktailjurk. Tegenwoordig is White Tie vooral 
gangbaar in studentenkringen. De etiquette schrijft 
de volgende regels voor. 
De heer vraagt de dame in een brief - handge-
schreven met zilveren pen op blauw papier (géén 
sms’jes dus, heren) - of zij hem wil vergezellen naar 
het gala. De dame antwoordt hierop met een brief 
- handgeschreven met gouden pen op roze papier 
(géén e-mailtjes dus, dames) - waarin zij de heer 
uitnodigt om bij haar ouders thuis een kopje thee 
te komen drinken. Tijdens deze visite wordt er niet 
over het gala gesproken. Als de dame het verzoek 
afwijst, serveert zij niets bij de thee. Gaat ze mee 
naar het gala, dan serveert ze koekjes. En is ze geïn-
teresseerd in meer dan alleen het gala, dan serveert 
ze zelfgebakken taart. Slagroom is de spreekwoor-
delijke kers op de taart. Als de dame besluit mee te 
gaan, moet ze tijdens de visite op de een of andere 
tersluikse manier de kleur van haar jurk duidelijk 
maken, zodat de heer de kleur van de corsages 
hierop aan kan passen.
De heer verzorgt corsages voor zichzelf en zijn 
date. De heer draagt deze corsage met de bloem 
naar boven, de dame met de bloem naar beneden. 
Bij studentengala’s is het vaak ook geoorloofd om 
ludiekere corsages te dragen. 
Voorafgaand aan het gala wordt er gedineerd. De 
heer haalt de dame bij haar thuis op en begroet haar 
door middel van een handkus, waarbij de lippen de 
hand nauwelijks mogen raken. Wanneer de dame 
handschoenen draagt is de handkus echter taboe, 
want een gehandschoende hand kust men niet. 

H
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De heer begeleidt de dame naar het diner en daarna naar de 
galalocatie. Moet er gelopen worden dan heeft de heer de dame 
aan zijn linkerarm, tenzij er gevaarlijke situaties optreden, zoals 
een drukke straat met een smalle stoep. In dit geval loopt de heer 
altijd aan de straatkant. 
Op het gala kan de heer een dame ten dans vragen door middel 
van een lichte buiging. De dame stemt hiermee in door eenmaal 
met haar hoofd te knikken. De dame kan de dans alleen weige-
ren als zij deze al aan een ander beloofd had. 
Tijdens het gala is het niet gepast om een horloge te dragen, 
immers: gezelligheid kent geen tijd. Enige uitzondering zijn 
zakhorloges voor de heren, en sierlijke horloges die als ornament 
gedragen worden voor de dames. 
De heer heeft op het gala twee zakdoeken bij zich: één om even-
tueel zichzelf het zweet van het voorhoofd te deppen en één voor 
zijn date, die immers zelf geen zakken heeft. Verder heeft de heer 

weinig bij zich buiten huissleutels, entreekaartjes en geld voor de 
taxi. Een mobiele telefoon is toegestaan, mits deze op de ‘stille’ 
stand staat. Voor een dame is een klein handtasje toegestaan. 
De heer betaalt de gehele avond (diner en feest), de dame niets. 
In schrikkeljaren is dit omgekeerd (dames, let op: 2008 is een 
schrikkeljaar!).

Galaplicht  Er bestaat in verenigingskringen ook nog 
zoiets als ‘galaplicht’. Vraag een dronken student wat dat 
inhoudt en hij zal antwoorden ‘seks’. De galaplicht, of gala-mos, 
is een typisch voorbeeld van ongeschreven mores. Als iemand 
je uitnodigt voor een gala en alles voor je betaalt, gaan sommige 
heren en dames er kennelijk vanuit dat jullie na afloop de koffer 
induiken. Heb je hier geen trek in? Goed nieuws: dit is de 21e 
eeuw. Deel de kosten en maak de ander van tevoren duidelijk hoe 
de vlag erbij hangt. 

Begroting kosten 
(naar wens uit te 
breiden)

Huur smoking  
± 50 euro

Huur partyshirt 
± 20 euro

Strikje   
9, 95 (V&D) 

Corsages  
± 5 euro (bij de betere 
bloemenzaak)

Stomerij  
± 15 euro

Kapper  
± 18 euro

Zonnebank  
± 11 euro

Diner   
±  35 euro 
(varieert per gala)

Taxi   
± 2,50 euro (hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd, 
lees: hoe voordeliger)



EUR-STUDENT 
NIEUW AJAXTALENT? 
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k was verbijsterd toen ik het bericht kreeg 
dat Ajax me deze mogelijkheid bood”, 
herinnert de 20-jarige Scheimann zich. 
De voetballer hoorde het nieuws van de 

voorzitter van zijn huidige (amateur)club ‘Kozak-
ken Boys’, waarna hij hij een brief ontving van de 
Amsterdamse club. “Daarin werd ik uitgenodigd 
om enkele keren mee te trainen met jong Ajax”, ver-
telt de student glunderend. Onduidelijk is nog hoe 
lang de stage zal duren. De profclub kan al binnen 
een paar dagen beslissen of de voetballer mee kan 
komen op het hoge niveau, maar uitsluitsel kan ook 
pas na een paar weken komen. 

Scheimann was verbaasd over de toenadering door 
Ajax. De profclub bleek hem al drie maanden te 
volgen. Ze hadden de voetballer gespot tijdens een 
bekerduel tussen Kozakken Boys en het eerste elftal 
van Ajax, dat nipt werd gewonnen door de Amster-
dammers. “In die wedstrijd speelde ons hele team 
goed , maar blijkbaar sprong ik eruit”, filosofeert 
de linksback. Ajax moest toestemming krijgen van 
Kozakken Boys voor de stage van Scheimann, maar 
de hoofdklasser uit Werkendam had geen bezwa-
ren, zolang hij blijft meespelen in de competitie. 
Zijn medespelers gunnen Scheimann deze kans van 
harte. “Er is geen jaloezie en iedereen heeft zoiets: 

het is Ajax, dus daar moet je voor gaan”, aldus de 
student. Zijn ouders en vrienden vinden het ook ge-
weldig, al plagen ze hem dat hij naar de aartsrivaal 
van het Rotterdamse Feyenoord gaat. “Grappend 
noemen ze me een verrader.” 
Het liefst wil Scheimann blijven studeren tijdens 
zijn stage, maar of dat gaat lukken, weet hij niet. 
“Ik richt me nu op het tweede elftal van Ajax, maar 
natuurlijk hoop ik volgend jaar de stap naar de 
profs te maken en dan zie ik wel verder hoe het met 
mijn studie gaat.” Met een naderende stage bij een 
Nederlandse profclub in zijn achterhoofd en na 
overleg met de studieadviseur, maakte de student 
in december vorig jaar al de switch van psychologie 
naar rechten. De juridische opleiding kan namelijk 
makkelijk in deeltijd gevolgd worden. Helemaal 
stoppen met studeren zou Scheimann alleen over-
wegen als een profcarrière er serieus in zit. “Mocht 
dat niet lukken in Amsterdam of bij een andere 
grote Nederlandse club, dan blijf ik studeren, want 
dat vind ik ook belangrijk.” 

werkendam  Scheimann begon al met 
voetballen bij Feyenoord toen hij zes jaar was. “Ik 
had veel energie dus mijn ouders lieten me meedoen 
met een talentendag bij de Rotterdamse club. 
Geheel tegen de verwachting in mocht ik beginnen 
bij de jeugdopleiding, totdat ik na negen jaar 
fysiek niet sterk genoeg bleek.” De jonge voetballer 
kon daarna instromen bij de jeugdopleiding van 
het Bredase NAC, waar hij tot zijn achttiende 
verbleef. Bij NAC is Scheimann zelf vertrokken 
omdat hij zijn voetbalcarrière in Israël, zijn land 
van herkomst, wilde voortzetten. Hij vertrok 
daarom naar het noorden van het land waar zijn 
grootouders wonen, maar op het moment dat hij 
zou beginnen bij een Israëlische club, brak de 
oorlog met Libanon uit en werd er nauwelijks meer 
gevoetbald. Daarop besloot Scheimann weer terug 
te keren naar Nederland. 
Toch blijft Israël speciaal voor de rechtenstudent, 
ook omdat er nog veel familie en vrienden wonen. 
Al is de situatie in zijn thuisland niet ideaal, het 
lijkt hem mooi om in de toekomst terug te gaan 
om er te wonen en er zijn voetbalcarrière voort te 
zetten. “Er is daar ook een profcompetitie waarvan 
het niveau iets lager ligt dan in Nederland, maar 
dat geeft niet”, aldus Scheimann. 
Eerst maar eens zien of hij het echt kan schoppen 
tot prof. De voetballer heeft in ieder geval heel veel 
zin in de stage die inmiddels al gestart is. Hij is 
benieuwd of hij het niveau van Ajax aan zal blijven 
kunnen; tempo en niveau liggen een stuk hoger. 
“Ik ga hard mijn best doen, maar ik voel wel enige 
druk, nu het nieuws over mijn stage in zoveel media 
is verschenen.” Hij kan zich spiegelen aan zijn favo-
riet Kaka van AC Milan. “Zijn gedrag op het veld 
spreekt me aan. Het is een nette jongen, hij is gelo-
vig en kijkt altijd even naar boven.” 

Rechtenstudent Samuel Scheimann is voetbalfanaat. Een die 
bovendien blijkt te beschikken over een flinke portie talent, 
want begin januari dit jaar kreeg de student het aanbod om 
een stage te volgen bij het veelbelovende elftal van ajax.               
      tekst Lindemarie Sneep  fotografie Levien Willemse

I
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Onderzoek in het kader 
van Generation R.

DE R IS AAN HET ROLLEN

WETENSCHAPSAGENDA

1 FEBRUARI 
 
11.00 uur 
Gebouw M, Forumzaal (W) 
Promotie mw.Y. Witman 
De medicus maatgevend; over 
leiderschap en habitus 
 
13.30 uur 
Gebouw M. Forumzaal 
Promotie mw. I.M. Appel 
Pharmacodynamics of L-Aspa-
raginase in Childhood Acute 
Leukemia 
 
5 FEBRUARI 
 
13.30 – 15.00 uur 
M-gebouw, zaal M1-17 (W) 
Lezing: Maarten van Rossem 
over de Amerikaanse voorver-
kiezingen  
 
6 FEBRUARI 
 
11.45 uur 
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H) 
Promotie mw. D.M. Kurek 
Studies on the Role of Gata3 
During Development 
 
15.45 uur 
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H) 
Promotie D.C. Melles 
Natural Population Dynamics 
and Carriage of Staphylococ-
cus aureus 
 
7 FEBRUARI 
 
13.30 uur 
Gebouw M, Forumzaal (W) 
Promotie H. Chen 
Individual Mobile Communi-
cation Services and Tariffs 
 
16.00 uur 
Gebouw M, Forumzaal (W) 
Promotie G.C. van Daal 
Executoriaal en conservatoir 
verhaalsbeslag op aandelen in 
kapitaalvennootschappen en 
op certificaten daarvan 
 
8 FEBRUARI 
 
13.30 uur 
Gebouw M, Forumzaal (W) 
Promotie mw. M.A. van der Aa 
Variation in Incidence and 
Outcome of Cervical Cancer in 
the Netherlands 
 
16.00 uur 
Gebouw M, Forumzaal (W) 
Oratie dr. A.G. Uitterlinden 
‘Verschillen’ 
 

Het onderzoek Generation R, waarbij wetenschappers een kleine 10.000 Rot-
terdamse kinderen en hun ouders sinds 2002 op de voet volgen, beleeft een 
belangrijk jaar. Langzamerhand wordt duidelijk wat een kostbaar mega-
project voor een schat aan resultaten kan opleveren. En wat het kan bete-
kenen voor de volksgezondheid. Een tussenbalans.
 tekst Daan Rutten fotografie Ronald van den Heerik



O
p de burelen van Generation R, in het Erasmus Medisch 
Centrum, is promoveren niet louter een eenzame aange-
legenheid, vertelt Vincent Jaddoe, de 33-jarige projectlei-
der van het onderzoeksprogramma. “De veelal jonge 

wetenschappers, vanuit allerlei disciplines, zijn even supergemo-
tiveerd als betrokken bij elkaar, bij het project. Iedereen heeft het 
gevoel deel te zijn van een pioniersclub.” 
Dat was vanaf het begin de inzet. Namelijk om vanuit verschil-
lende blikvelden – multidisciplinair – nu eens nauwgezet te kij-
ken naar een grote populatie kinderen vanaf de vroege foetale pe-
riode tot de volwassenheid. Behalve medici, kijken ook psycholo-
gen en sociologen naar de ontwikkeling van de kinderen, alle-
maal benieuwd naar de vraag: wat zegt de ontwikkeling in de 
baarmoeder en de jeugd over het leven van iemand later? Het is 
een kostbaar – zo’n een tot twee miljoen euro per jaar, deels gefi-
nancierd door de EUR – maar veelbelovend project. 
De verwachting is bij iedereen dat de (vroege) jeugd, en de perio-
de voor de geboorte, inderdaad van grote invloed kan zijn op het 
latere leven. Het klinkt evident, maar het is nauwelijks eerder 
onderzocht en over de effecten op het latere leven is weinig be-

kend. Zeker niet bij kinderen die in principe ‘gezond’ zijn. De fo-
cus lag eerder vooral bij kinderen die ziek zijn, zegt Vincent Jad-
doe. “Nu kunnen de resultaten voor een nog grotere groep iets 
betekenen.”
Eén soortgelijk zusteronderzoek vindt plaats in Bristol. Maar 
daar namen zij niet de kostbare moeite om ook echo’s te maken 
van de kinderen tijdens de zwangerschap. Dit gebeurde in Rot-
terdam wèl. Waarin Rotterdam zich ook onderscheidt, is dat veel 
verschillende etniciteiten goed zijn vertegenwoordigd in de on-
derzochte groep. Zo goed, dat er ook conclusies getrokken kun-
nen worden over het verschil tussen bijvoorbeeld Marokkaanse, 
Surinaamse en Nederlandse kinderen.
Langzamerhand druppelen de resultaten binnen. In mei 2006 
leerde het onderzoek dat vaders met psychische klachten tijdens 
de zwangerschap van hun partner het gedrag van hun kind na de 
geboorte beïnvloedden. Zoontjes van depressieve vaders huilen 
meer dan andere jongetjes, ondervond promovenda Mijke van 
den Berg. Vincent Jaddoe promoveerde zelf ook bij Generation R. 
Diens onderzoek liet zien dat zwangere vrouwen die roken, de 
gezondheid van hun kind ook op langere termijn schaden. Roken 
geeft een hogere kans op een lager geboortegewicht. Een laag ge-
boortegewicht voorspelt een verhoogd risico op sterfte rond de 
geboorte en latere hart- en vaatziekten. Opvallend is ook dat het 
lichaam van het kind vooral het gewicht van het hoofdje op pijl 
houdt. Klaarblijkelijk probeert het lichaam het meest vitale deel, 
de hersenen, het meest te sparen.
Een belangrijk wapenfeit is volgens Jaddoe trouwens dat met 
Generation R sterk verbeterde ‘groeicurven’ zijn ontwikkeld. 
Aan de hand van een gestandaardiseerde groeicurve is goed te 
zien of het gewicht van een kind in de baarmoeder en daarna 

zich voldoende ontwikkelt. Jaddoe: “De groeicurves die we had-
den kwam uit andere landen en waren minstens twintig jaar oud. 
Daarmee kon je geen goede inschatting meer maken in Neder-
land.”
In 2008 staan er zeven nieuwe promoties op het programma. 
Ernst-Jan Troe promoveert in juni met een studie naar etnische 
verschillen in gezondheid van moeder en kind rond de geboorte 
en tijdens de zwangerschap. Hij stelde vast dat allochtone kinde-
ren een significant hogere kans hebben om te overlijden in het 
eerste jaar na de geboorte. Zo hebben Antilliaanse zuigelingen 
een 50 procent hogere kans om te overlijden in hun eerste levens-
jaar, en Marokkaanse en Turkse zuigelingen een ongeveer 30 
procent hogere kans. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat Turk-
se moeders meer roken dan de andere groepen. Bovendien werd 
uit het Generation R-onderzoek duidelijk dat met name Antilli-
aanse en Surinaamse kinderen een relatief lager geboortegewicht 
ontwikkelen dan Nederlandse kinderen. In juni zal meer bekend 
worden over mogelijke oorzaken.
Op de vraag of het wel verantwoord is om onderscheid te maken 
tussen verschillende etnische groepen zegt Jaddoe: “Ik merk he-

lemaal niet dat ouders dat zo ervaren. Het gaat er niet zozeer om 
verschillen tussen deze groepen vast te leggen maar om groepen 
met een verhoogd risico op een niet optimale groei en ontwikke-
ling te identificeren. Hiermee kan je specifieke maatregelen ont-
wikkelen gericht op elke specifieke groep. Het lijkt mij juist goed 
dat de verschillen aan het licht komen. Wij wijzen bijvoorbeeld 
gynaecologen en vroedvrouwen erop waar ze dan op kunnen let-
ten. Omdat het percentage Turkse vrouwen dat rookt hoger lijkt 
te zijn dan bijvoorbeeld Marokkaanse vrouwen, kan de verlos-
kundige daar extra aandacht aan besteden.” 
Werd er tussentijds in het onderzoek vooral gekeken naar een fo-
cusgroep van duizend kinderen met ouders, vanaf 2008 tot en 
met 2010 komen alle kinderen voor het eerst sinds vijf jaar langs 
bij het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. Daar zullen veel 
data verzameld worden, nodig voor de komende jaren. Er zal 
meer bekend worden over het effect van onder- en overgewicht, 
en de psyche op latere leeftijd. Nog steeds is er ruimte voor uit-
breiding bij Generation R. Jaddoe: “Het onderzoek is erop ge-
richt zoveel mogelijk onderzoekers erbij te betrekken.” Zelf denkt 
Jaddoe aan meer wetenschappers vanuit Woudestein, zoals eco-
nomen. En dan niet alleen om uit te rekenen hoe veel speelgoed er 
nodig is om ouder wordende jongetjes gemotiveerd te houden om 
mee te doen.

13 FEBRUARI 
 
09.45 uur 
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H) 
Promotie E.J.M. van der Vegt 
The impact of Early Childhood 
Adversities 
 
13.45 uur 
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H) 
Promotie H.H.H. Feringa 
Prognosis of Patients with Pe-
ripheral and Coronary Athe-
rosclerotic Disease 
 
15.45 uur 
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H) 
Promotie C. Verhoef 
Clinical Aspects of Hepatocel-
lular Carcinoma 
 
14 FEBRUARI 
 
13.30- 17.30 uur 
Faculteitsgebouw, collegezaal 
3 (H) 
Mini-Symposium: Doodge-
woon! Over de vergeten kunst 
van het sterven 
 
15 FEBRUARI 
 
13.30 uur 
Gebouw M, Forumzaal (W) 
Promotie mw. E.M. van Soest 
Gastric Acid-related Disorders 
end Drugs 
 
16.00 uur 
Gebouw M, Oxfordzaal (W) 
Inaugural lecture prof.dr. 
Nicholas Dorn 
“Conceptualising security: cos-
mopolitan, state, multilateral 
& market dynamics” 

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

Allochtone kinderen hebben een 
significant hogere kans om te 
overlijden in het eerste levensjaar
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Sommige bedrijven – denk aan de olieboeren – moeten veel moeite doen 
om goodwill te kweken bij investeerders en het publiek. En ook al heeft 
een bedrijf het bij het juiste eind, dan nog kan het uitlopen op een fiasco, 
leert de geschiedenis van de Brent Spar. EUR-communicatiewetenschap-
per Mignon van Halderen onderzocht hoe oliebedrijven door middel van 
hun corporate communicatie systematisch werken aan een duurzame re-
putatie.
Het zal Shell nog vers in het geheugen liggen: in 1995 wilde het oliebedrijf 
het afgeschreven olieplatform Brent Spar af laten zinken in de diepzee. 
Shell beweerde dat afzinken minder milieubelastend en goedkoper was 
dan ontmanteling op het vasteland. De milieuorganisatie Greenpeace 
kwam in actie onder het motto ‘de diepzee is niet bedoeld als vuilnisbak’. 
Activisten bezetten meerdere malen het olieplatform. Zelfs enkele mede-
werkers van Shell brachten publiekelijk begrip op voor het protest. Later 
bleek dat Shell volkomen gelijk had. Afzinken was inderdaad de beste op-
tie. Maar de imagoschade was niettemin enorm.
Mignon van Halderen (29), die 11 januari promoveerde bij RSM Erasmus 
University, denkt dat Shell zich met een ander communicatiebeleid een 
fors deel van de ellende had kunnen besparen. “Ze waren heel technisch 
in hun argumentatie. Ze verscholen zich achter hun bouwtekeningen. Het 
werd niet duidelijk waar het bedrijf nu eigenlijk zelf voor stond. Terwijl 
Greenpeace de olieboer gemakkelijk overklaste met emotionele argumen-
ten, die wel aansloten bij de publieke opinie, werd Shell in de ogen van 
het publiek, zoals een voorman zei, een soort ‘enorm spook in het bos’. Een 
onbekend en dus onbemind gevaarte, zonder een goed eigen verhaal.”
Het kan beter, al is dat geen sinecure in een tijd van milieuzorgen. Van 
Halderen ziet dat communicatiemanagers van oliebedrijven, die ze inter-
viewde, vaak vier pijlers meenemen in hun beleid. Ze willen zich positief 
onderscheiden van andere bedrijven, en daarnaast overkomen als authen-

tiek, transparant en consistent. Hoe beter een communicatieafdeling 
weet te ‘jongleren’ met deze principes en ze ‘in balans’ houdt, hoe meer 
succes hij zal hebben bij de aandeelhouders, het publiek en NGO’s. Van 
Halderen: “Je moet een positief beeld kunnen scheppen van jezelf, maar 
dat moet ook authentiek en transparant zijn. Je moet je beeld dus ook 
staven met je daadwerkelijke beleid. En je moet zo open zijn om dat te la-
ten zien en erover te praten. Ook bij eventueel gemaakte fouten. Het 
komt eigenlijk neer op walk the talk.”
Een goed voorbeeld is British Petroleum (BP). Tien jaar geleden voerde het 
bedrijf een naamsverandering door met de campagne ‘Beyond Petroleum’. 
Hiermee gaf de olieboer aan dat het niet louter een grote productiema-
chine is, maar dat er mensen werken die ook nadenken over alternatieve 
energiebronnen in de toekomst. Ook verplichtte het bedrijf zichzelf tot 
tien procent minder uitstoot van schadelijke gassen binnen twintig jaar. 
Die doelstellingen werden binnen twaalf jaar ook gehaald. “Dat kweekt 
bij velen een positief beeld.”
Window dressing of loze beloften werken uiteindelijk altijd averechts, 
denkt Van Halderen. Een bedrijf moet laten zien wat het is en waar het 
werkelijk in gelooft, en moet ook duidelijk maken dat het die doelstellin-
gen nakomt. Van Halderens experimenten met gemanipuleerde websites 
van oliebedrijven wijzen uit dat het publiek zo veel mogelijk heldere, op 
de doelgroep aangepaste informatie waardeert. Daar zouden niet alleen 
oliebedrijven, maar ook andere bedrijfstakken en instituten met de allure 
van een kaasstolp, zoals de EU, hun voordeel mee kunnen doen. DR

Mignon van Halderen: ‘Organizational Identity Expressiveness and Perception 
Management. Principles for expressing the Organizational Identity in Order to 
Manage External Stakeholders’ Perceptions of a Company’; ERIM Ph.D. Series in 
Management. 

Thesis

WALK THE TALK

“Ziekenhuizen staan voor de opgave hun zorgprocessen onder de loep te nemen 
zodat ze patiëntvriendelijker en doelmatiger ingericht kunnen worden.” Aan het 
woord is Jan Vissers, hoogleraar zorglogistieke bedrijfsvoering bij iBMG, die het 
belang van de zorglogistiek benadrukt. Hij schetst trajecten waar de logistiek een 
bijdrage kan leveren. “Een patiënt wordt door de huisarts verwezen naar een spe-
cialist. Die patiënt komt dan in het ziekenhuis voor een aantal onderzoeken en 
eventueel een opname. Om dit soort processen beter te stroomlijnen, dus om te 
zorgen dat zo’n patiënt die onderzoeken achter elkaar krijgt en niet telkens hoeft 
terug te komen, is het noodzakelijk om de paden die de patiënten moeten doorlo-
pen af te stemmen op de capaciteit die daarvoor nodig is.”
Volgens Vissers zijn artsen niet gewend om bedrijfskundig over zorgprocessen na 
te denken. “Voor een arts is elke patiënt als het ware uniek. Dat er stromen van 
patiënten met soortgelijke klachten zijn, die allemaal door het bedrijf heen gaan, 
daar wordt door artsen niet zo bij stilgestaan.” 
“Het Expertisecentrum Zorglogistiek gaat de artsen daarbij ondersteunen”, voegt 
de econometrist prof.dr. Albert Wagelmans toe. “Er zijn tegenwoordig heel veel 
gegevens over patiëntentrajecten die wij kunnen analyseren. Via het gebruik van 
modellen is het mogelijk om van te voren indicaties te geven over welk afspraken-
regime of welke wijze van plannen het meeste succes zal hebben.” 
Ir. Jeroen van Oostrum, die toegepaste wiskunde studeerde en voor het centrum 
een promotieonderzoek naar de roostering van operatiekamers (OK’s) uitvoert, 
geeft aan wat volgens hem de concrete bijdrage van de ‘modellenbouwers’ kan 
zijn. “De meeste ziekenhuizen werken met een zogenaamde spoed-OK, die vrijge-
houden wordt voor spoedgevallen. In de praktijk blijkt dat niet helemaal goed te 
werken. Het vrijgehouden personeel springt toch vaak in bij andere operaties en 
als er een tweede spoedgeval komt moet die als nog wachten tot de spoed-OK vrij 

is. Ik heb aan kunnen tonen dat het beter is om geen aparte spoed-OK aan te hou-
den, maar om een beetje speling in de planning van alle OK’s in te bouwen, zodat 
een spoedgeval makkelijker ergens ingeschoven kan worden.”
Wat voor de drie heren als een paal boven water staat, is dat het niet de bedoeling 
is dat de logistiek gaat domineren. De inhoud van de zorg dicteert bij zorginstel-
lingen wat er moet gebeuren, en de logistiek is daar ondersteunend aan. Mede 
daarom is de deelname van het Erasmus MC essentieel. MG

Het Expertisecentrum Zorglogistiek is een initiatief van prof.dr.ir. Jan Vissers en prof.
dr.ir. Guus de Vries van iBMG, dr.Geert Kazemier van het Erasmus MC en prof.dr. Al-
bert Wagelmans van de economische faculteit.

SNELLERE DOORSTROMING IN DE ZORG
Uren wachten voor een afspraak met de specialist of operatiekamers die niet efficiënt gebruikt worden. Deze situaties kunnen voorkomen wor-
den door een betere logistiek. Om zorgprocessen beter te stroomlijnen gaan het Erasmus MC, iBMG en het Econometrisch Instituut de krachten 
bundelen in het nieuwe Expertisecentrum Zorglogistiek.



DAKLOZEN ON ICE
Het ro theater brengt samen met theatergroep Vis à Vis ‘Daklozen on Ice’, een visuele comedy op 
locatie in Las Palmas. De theatervoorstelling wordt op kunstijs gespeeld. 

CAT POWER 
COVERT MATIG
Zelden oogde iemand zo ongelukkig op een podium 
als Cat Power twee jaar geleden in Paradiso. Als een 
bakvis giechelde de schone Amerikaanse zangeres 
de spanning van zich af – hetgeen overigens niet 
lukte. Met pijn en moeite probeerde zij haar gitaar te 
stemmen, die echter valser en valser werd. En als 
een perverse perfectioniste kapte ze nummers af die 
plotseling niet meer bevielen. 
Nee, een geboren performer is Chan Marshall – 
Power’s echte naam – zeker niet. Ze heeft het niet zo 
op contact met het publiek en trad in het verleden 
vaak onder invloed op. Power is het type muzikant 
dat zich het liefst terugtrekt in haar eigen universum 
om eens in de zoveel tijd een schitterend album naar 
buiten te schieten. Dat deed zij in 1998 met 
‘Moonpix’ en op haar laatste album ‘The Greatest’ 
uit 2006. 
Na dit geslaagde uitstapje naar de smoothe 
Memphis soul, is Cat Power terug op het oude 
spoor. De gitaar is uit de kast gehaald en ook de co-
vers doen weer hun intrede. Want behalve een matig 
performer, is Marhsall ook geen fervent liedjes-
schrijver. Ze kan het als geen ander, zie The 
Greatest, maar slaat composities van anderen door-
gaans hoger aan dan haar eigen werk. 
En Cat Power weet waar Abraham de mosterd 
haalt. Op ‘Jukebox’, haar achtste album, staan on-
der andere nummers van Bob Dylan, Joni Mitchell, 
Billy Holiday en James Brown. Geweldig materiaal 
waar de 35-jarige zangeres haar eigen draai aan 
geeft. In haar handen verandert ‘Ramblin’ Man’ van 
countrygrootheid Hank Williams in een sensueel 
jazznummer. En ontpopt het donkere ‘Breathless’ 
van Nick Cave zich tot een typisch Amerikaans 
liedje, inclusief slide-guitar en snik in de stem. 
Deze hoogtepunten ten spijt, is Jukebox niet bijzon-
der goed. Het album mist de schwung die The 
Greatest van nature leek te hebben. Dit komt door 
het trage tempo waarin de liedjes worden uitgevoerd 
en de minimalistische aanpak. Hoe indrukwekkend 
Powers stemgeluid ook is, hij gedijt het best binnen 
een warme omgeving. En die is ver te zoeken in de 
vaak kale en vlakke liedjes op Jukebox. JS

Natuurlijk is het een vette knipoog naar het tv-
programma met schaatsende BN’ers. Maar vol-
gens Arjen Anker, acteur en oprichter van Vis à 
Vis, heeft de voorstelling ook een zwart randje. 
Het daklozenbestaan is namelijk geen pretje. Om 
alvast in de sfeer te komen, is de foyer van LPII in 
Las Palmas ingericht als daklozenopvang. Zoals 
in een echte ijsshow, zit het publiek op een tribune 
rond de ijsbaan. 
Het stuk begint met een liefdadigheidsproject 
waarin daklozen op het ijs kunnen schitteren. 
Maar de mooie plannen lopen om verschillende 
redenen uit de hand. Want de ruimte is niet ideaal; 
soms is het te koud, dan weer is het te warm. Een 
voortvarende politica gaat zich er mee bemoeien, 
maar de dakloze sterren werken niet altijd mee. Ze 
komen niet opdagen of grijpen zeer regelmatig 
naar de fles. 
Om hun rol in ‘Daklozen on Ice’ goed te kunnen 
vertolken, moesten de doorgewinterde acteurs van 
het ro theater zichzelf eerst de voor hen nieuwe 
vaardigheid van het schaatsenrijden aanleren. 
Daarvoor volgden ze een speciale training bij 
Kyra van Vancrayelynghe, voormalig Nederlands 
juniorenkampioen kunstrijden.

Arjen Anker speelt de dakloze die op het ijs een 
poging waagt in de hoop de sympathie van zijn 
dochter te winnen. Zijn tegenspeelster Jacqueline 
Blom (‘Oud Geld’, ‘Ellis in Glamourland’) heeft 
een dubbelrol; zij is zowel de voortvarende politica 
als de dakloze schaatster. “Door de glitterpakjes 
die we op het ijs aanhebben”, zegt Blom. “komen 
daklozen ineens in een glamourrol. Dat is heel 
grappig om te zien.” 
Anker vult aan: “De humor gaat echter niet over 
de rug van daklozen. Het is juist hun omgeving 
die scherper wordt belicht. Verder is het een voor-
stelling met veel vaart en een verrassende ontkno-
ping.” 
Een aantal echte thuislozen van de Nico Adriaans 
Stichting krijgt overigens gratis toegang (op uit-
nodiging) tot de voorstelling. AA

‘Daklozen on Ice’ is te zien in LPII in Las Palmas, tot 
en met zondag 2 maart. Studenten betalen € 10,- in 
plaats van € 20,- (geldig in de eerste twee weken, 
tot en met 14 februari). Kom je met z’n vieren, dan 
krijg je ook nog het vierde kaartje gratis. Reserveer 
via (010) 404 7070 o.v.v. ‘Erasmus Cultuur’.

Artiest: Cat Power; cd: Jukebox; label: Matador. 

De acteurs van ‘Daklozen on Ice’  volgden een schaatstraining bij een voormalig Nederlands kampioene kunstrijden.
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KIJKJE IN DE KEUKEN 
VAN ‘SHORT CIRCUIT’ 
Kitchenette is een gevarieerde avond met vijf 
korte dans-, muziek- en theaterproducties. De 
makers worden daarbij gecoacht door Lanta-
ren/Vensterproducties. De bedoeling is dat het 
publiek een kijkje krijgt in de keuken van nieuwe 
theatermakers. Een van die nieuwe talenten 
is Alexander van Merle, te zien met zijn stuk 
‘Short Circuit’. EM sprak met hem.

Is dit je allereerste theatervoorstelling? “Ja, ik speel sa-
men met danseres Esther van Leeuwen in het stuk. 
De kostuums zijn door mijn vrouw ontworpen. Dit 
is het eerste creatieve ding dat we samen doen.”

Wat is je achtergrond? “Ik heb audiovisuele kunsten 
gestudeerd op de Willem de Kooning Academie in 
Rotterdam. Nu pendel ik tussen mijn werk in 
Rotterdam en mijn woonplaats in Antwerpen. Ik 
werk in het commerciële circuit als performing ar-
tist, ofwel als levend standbeeld.”

Kun je daarvan leven? “Het is een hele markt waar 
veel mensen in bezig zijn. ‘Statues alive’ treedt in 
verschillende steden op. Ze staan niet alleen op 
straat maar ook op beurzen. Zo heb ik ook de dan-
seres Esther ontmoet; zij heeft een act op stelten.”

Vertel eens over je voorstelling‘ Short Circuit’ “Het stuk 
gaat over kortsluiting tussen man en vrouw. Het is 
gebaseerd op het verhaal van Adam en Eva. De in-
teractie die ik als levend standbeeld met het publiek 
heb, probeer ik nu in een korte voorstelling naar het 
theater te brengen. De hoogspanning tussen man 
en vrouw laat ik zien met dans en poëzie. De voor-
stelling duurt trouwens maar twintig minuten.” 

Nog toekomstplannen? “Doorgaan als professioneel 
kunstenaar in een langere film of in een perfor-
mance. Eigenlijk zoek ik naar de beste vorm om 
mijn verhalen te vertellen.” AA 

De voorstellingen van ‘Kitchenette’ zijn te zien van 
dinsdag 12 tot en met zaterdag 23 februari in Theater 
Lantaren/Venster; aanvangstijd 20.30 uur. Voor 
meer informatie ga naar www.lantaren-venster.nl 

‘Je kunt ze leren hoe te typen, maar niet hoe ze 
borsten moeten laten groeien.’ Het is duidelijk 
waar Charlie Wilson (Tom Hanks) zijn prioritei-
ten legt als congreslid. Hij doet niets van beteke-
nis, wandelt feestjes af en is omringd door mooie 
vrouwen. Hij is van het soort dat in het alcohol-
vrije paleis van de Pakistaanse president vraagt 
om een glas whisky.
Het is 1979, de Russen vallen Afghanistan binnen 
en raken in bloedige strijd verwikkeld met de 
Moedjahedien, de Afghaanse vrijheidsstrijders. In 
de Koude Oorlog-logica is iedere vijand van de 
Russen een vriend van de VS, dus steunt de CIA 
de strijd van de Afghanen. Deze steun is te gering, 
vindt de idealistische barbiepop Joanne Herring 
(Julia Roberts), een van de rijkste vrouwen van 
Wilsons staat Texas. Wanneer Wilson op haar 
aansporen afreist naar Pakistan en eigenlijk tegen 
zijn zin een vluchtelingenkamp bezoekt, slaat het 
roer om bij de charlatan. Hij begint zijn eigen oor-
log door het budget voor de strijd met honderden 
miljoenen dollars omhoog te lobbyen.
Regisseur Mike Nichols maakte naam met films 
als ‘Who’s afraid of Virginia Woolf?’ (1966) en 
‘The Graduate’ (1967) en onlangs kwam hij met 
het geslaagde relatiedrama ‘Closer’. Met ‘Charlie 
Wilsons War’ lijkt hij minder goed op dreef. Het 
waargebeurde verhaal, gebaseerd op het boek van 
George Crile, loopt over van de all American cli-
chés. Zo is Roberts een deftig opgetutte dame die 
achter haar kaptafel vaardig de Midden-Oosten 
problematiek uiteenzet, terwijl ze met een veilig-

heidsspeld haar net geverfde wimpers uit elkaar 
peutert. De hoofdrol van Tom Hanks is zo moge-
lijk nog eendimensionaler. In typische congreslid-
pakken staat hij, steevast met een glas in de hand, 
de strategie van zijn zogenaamd heroïsche strijd te 
overdenken. Het plezierigst om naar te kijken zijn 
de scènes waarin Philip Seymour Hoffman op-
duikt als een uit de gratie geraakte CIA-agent. 
Compleet met snor en overgewicht brengt de grof-
gebekte Gust Avrakotos de zoutloze film wat op 
smaak. 
‘Charlie Wilsons War’ lijkt enerzijds de kracht 
van het Amerikaanse systeem te willen belichten - 
één congreslid kan immers het verschil maken - en 
aan de andere kant juist kritiek te geven op de in-
consequente buitenlandpolitiek van het land. 
Want als de Moedjahedien de ergste dreiging van 
de Russen afgeslagen hebben, trekken de 
Verenigde Staten hun handen van Afghanistan af. 
Of, in de woorden van Wilson: ‘Zo gaat het altijd. 
We komen ergens binnen met onze idealen, gooien 
het land overhoop en laten het vervolgens in totale 
verwarring achter.’ De film is echter te expliciet in 
zijn activisme en daarmee niet overtuigend. De 
kritiek op het Amerikaanse imperialisme wordt 
opzichtig en onaantrekkelijk geserveerd. Dan kan 
het nog zo waar gebeurd zijn, het levert een over-
wegend triviale en soms zelfs saaie film op. GM

‘Charlie Wilsons War’ draait vanaf 4 februari in 
Cinerama en Pathé

AMERIKAANSE CLICHÉS 
IN AFGHANISTAN
‘Charlie Wilsons war’ vertelt over een congreslid dat op zijn eigen manier de strijd aanbindt 
tegen de Russen. Regisseur Mike Nichols verzandt in clichés en opzichtig activisme.

Tom Hanks in de rol van congreslid Charlie Wilson.
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Het heeft wel iets van de Parijse salon, de kunst-
beurs zoals die in de negentiende eeuw plaatsvond. 
Waar daar de wanden van de grote zaal van parket 
tot plafond volgehangen werden met schilderijen, 
wordt de Cruise Terminal tijdens ‘Art Rotterdam’ 
verdeeld in ruim zeventig stands die elk plaats bie-
den aan een galerie. De galeries presenteren hun ei-
gen kunstenaars, die volgens de organisatie zijn ge-
selecteerd vanwege hun innovatie en open ideeën. 
De meest innovatieve kunstenaar ontvangt tijdens 
de beurs de ‘Illy Prize’, ter waarde van tienduizend 
euro.
“Het is een duidelijke verkoopbeurs”, legt Michael 
Huyser van Art Rotterdam uit. “Voor iedereen die 
van de nieuwste ontwikkelingen houdt.” Hoewel de 
afgelopen jaren prijzige werken over de toonbank 
gingen - met een uitschieter van vijftigduizend euro 
– is de beurs ook aardig voor mensen die niet in een 
Bentley rijden. Art Rotterdam biedt een blik in de 
wereld van de hedendaagse kunst. Dat is een we-
reld waarin absurd hoge bedragen worden neerge-
teld voor twijfelachtige creaties, maar ook schitte-
rende werken van inspirerende kunstenaars het 
licht zien. Het is niet de enige in zijn soort overi-
gens, maar Art Rotterdam onderscheidt zich vol-
gens Huyser van beurzen als ‘Art Amsterdam’ en de 
internationaal bekende Maastrichtse ‘Tefaf’. “Het 
is wat kleinschaliger, innovatiever en wat spannen-
der geprogrammeerd, denk ik.”
Van de 75 aanwezige galeries zijn er 35 afkomstig 

uit het buitenland, waarvan de meeste uit Duits-
land, Engeland en België. De galeries kunnen in-
schrijven op de beurs, waarna een vijfkoppige com-
missie de uiteindelijke selectie maakt. “Deze geven 
dus eigenlijk het aanbod vorm”, licht Huyser toe. 
Deelnemers staan er overigens niet voor niets. Met 
130 euro per vierkante meter kunnen de kosten flink 
oplopen. Schrikt dat bepaalde galeries niet af? 
“Uiteindelijk betaalt het zich wel terug, hetzij in de 
verkoopcijfers, hetzij in het netwerk dat je opbouwt. 
De hele museumwereld is aanwezig.”
Om ook jonge mensen voor de beurs te interesseren 
wordt dit jaar voor de eerste keer ‘Art id’ georgani-
seerd. Gratis toegankelijk presenteren individuele 
kunstenaars en kunstbedrijfjes in het naastgelegen 
Las Palmas-gebouw hun werk op een meer interac-
tieve wijze. Verschillende kunstvormen, ook op het 
gebied van lifestyle en multimedia, worden samen 
met het publiek verkend om uiteindelijk de interesse 
te kweken voor het ‘echte werk’ in de Cruise 
Terminal. GM

‘Art Rotterdam’ vindt plaats van donderdag 7 tot 
en met zondag 10 februari in de Cruise Terminal 
op de Kop van Zuid. Studenten betalen € 5,- in 
plaats van € 15,-. Voor meer informatie ga naar  
www.artrotterdam.nl 

HEDENDAAGSE KUNST OP 
9E EDITIE ART ROTTERDAM
Hoewel de nadruk op de verkoop en het netwerken ligt, is ‘Art Rotterdam’ ook leuk voor ‘kijkers’. 
Vier dagen lang geven 75 nationale en internationale galeries in de Cruise Terminal hun visite-
kaartje af.

FEESTEN VOOR 
EEN GOED DOEL
De Navigators Studentenvereniging Rotterdam 
(NSR) viert haar zevende lustrum met een open 
feest met bands en deejays. De opbrengst van het 
feest gaat naar Villa Pardoes, een vakantiever-
blijf voor ongeneeslijk zieke kinderen. 

De lustrumcommissie van NSR wilde dit keer geen 
standaardfeestje binnen de vereniging, maar een 
groot feest waar alle studenten welkom zijn. Het 
initiatief voor een goed doel kwam van rechtenstu-
dente Josiena Boelaars. “Kinderen en hun familiele-
den krijgen in Villa Pardoes een gratis droomva-
kantie”, vertelt ze. “Het gebouw is een soort slak-
kenhuis met in het midden een glijbaan. De kamers 
zijn mooi ingericht en helemaal ingesteld op gehan-
dicapten. Voor alle kinderen, of ze nu in een rolstoel 
zitten of kaal geworden zijn door een chemokuur, 
zijn er allerlei leuke activiteiten; zoals zingen, dan-
sen en paardrijden. Bovendien kunnen ze naar de 
Efteling.”
De reden om juist voor Villa Pardoes te kiezen, was 
een persoonlijke. Na haar eigen positieve ervaring 
wilde Boelaars graag iets terugdoen voor het va-
kantieverblijf. Pauline, haar zusje van dertien, was 
namelijk ongeneeslijk ziek. Zij kon daar samen met 
haar ouders en zussen van één week vakantie genie-
ten. “In die week leefde ze helemaal op, ondanks 
haar ziekte”, vertelt Boelaars. “Een paar maanden 
later overleed ze.”
Omdat het goede doel heel concreet is, spreekt het 
volgens Boelaars veel mensen aan. Niet alleen de 
artiesten die in Plan C optreden werken op vrijwilli-
ge basis mee. Ook de leden van de NSR dragen een 
steentje bij. “Samen met de lustrumcommissie en 
een aantal leden van de NSR doe ik cateringwerk 
bij de Vrienden van Amstel live. Van de opbrengst 
betalen we de zaalkosten voor Plan C.”
Het zijn zeker niet de minsten die komen optreden. 
Zo is er Bonk, een popcoverband die hits speelt van 
onder andere Kane, U2 en Doe Maar. Bonk won af-
gelopen november de halve finale van de ‘Clash of 
Coverbands’. Verder is Chasing Tales van de partij, 
een band die zowel covers als eigen melodieuze pop 
brengt. De band sleepte de publieksprijs op de sin-
ger/songwriterscontest Nootuitgang in de wacht. 
Boelaars: “Ook de deejays zijn erg goed. DJ 
Narrada behoort tot de beste van studentenvereni-
ging SSR-R, DJ Jan Peter Boer is de beste van 
NSR. Bijzonder is ook het live optreden van saxofo-
nist Glicious met DJ Russel, bekend van 
Laurentius. En dan is er nog de pure disco van 
Choc-Moose, leuk vanwege hun franjebloesjes.”
Het belooft een happening tot in de vroege uurtjes 
te worden. Echter, voor Boelaars gaat het niet louter 
om het feesten. “Studenten hebben veel mogelijkhe-
den om hun idealen te bereiken. Dat is niet voor ie-
dereen vanzelfsprekend, zeker niet voor ernstig zie-
ke kinderen. Ik hoop dat dit idee ook een beetje 
doordringt.” AA

‘Life again. Leaf again. Love again’ (2006) van Garrett Phelan (Mother’s Tankstation, Dublin ).

Het feest is op 7 februari in Plan C; entree € 5,-. 
Voor meer informatie ga naar  www.nsrlustrum.nl 



8 FEBRUARI
Muziek & Theater: In Tha Zone
In Tha zone is een muziektheatervoorstelling 
die geworteld is in de hiphopcultuur. Een hip-
hop-performance met de dynamiek en diep-
gang van een theatervoorstelling. Muziekthe-
ater in de vormentaal van urban art: rap, break 
dance, spoken word, active painting en video 
visuals. Kaarten reserveren via Histartes: 
info@histartes.nl of in kamer L3-001. Kaarten 
kosten 10 euro p.p., maar reserveer je als groep 
van minstens tien personen, dan kost een 
kaart 8 euro p.p. Locatie voorstelling: HAL4, 
Watertorenweg 200, 3063 HA Rotterdam. Tijd: 

LEZING

DEBAT

EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM
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2 FEBRUARI
Cartoontentoonstelling en debat: 
Turkije en Europa 
Welke impact heeft de toetreding van Turkije 
tot Europa? De vraag wordt almaar prangen-
der. De cartoons van Osman Turhan (nieuws- 
en opinieblad Zaman) tonen de dilemma’s, 
pijnpunten en hilariteit van de kwestie. Een de-
bat met medewerking van prominente spre-
kers van beide beschavingen, is aanzet tot dia-
loog. Voor meer informatie over inhoud, tijd en 
toegangsprijs zie: www.kunsthal.nl. Dit pro-
gramma is een initiatief van de Dialoog Acade-
mie, Time Media Group en de Kunsthal, in sa-
menwerking met Studium Generale. Locatie: 
Kunsthal, Museumpark, Westzeedijk 341. Tijd: 
v.a. 10.00 uur. 

5 FEBRUARI
Lezing: Maarten van Rossum, Who’s hot and 
who’s not on super duper Tuesday?
De Amerikaanse voorverkiezingen worden tegenwoordig niet 
meer beslist op Super Tuesday, maar vandaag, Super Duper Tues-
day. Misschien wordt zelfs nu al duidelijk wie zich namens de Re-
publikeinen en Democraten kandidaat stelt. Zijn er nog dark hor-
ses in de race richting Het Witte Huis? Welke onheilspellende situ-
aties liggen er de komende maanden te wachten voor de belang-
rijkste kandidaten? Vallen er nog lijken uit de kast? Welke kandida-
ten zijn bad news voor ons in Europa? Wie wordt the Next Presi-
dent of the USA? Dit en meer in de analyse van prof.dr. Maarten 
van Rossem, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. 
Locatie: Zaal M1-17, Woudestein. Tijd: 13.30-15.00 uur. 

12 FEBRUARI
Cool science lezing: Het mysterie van de wiskunde, cultuurgeschiedenis van een 
exacte wetenschap
Al in de Oudheid waren wiskunde en cultuur nauw met elkaar verbonden met een mengeling van praktische metho-
den en puur theoretische vragen. Ook was er een verbinding met mystiek, zoals in het denken over de wiskundige 
aard van hemelse sferen en muzikale harmonie door de sekte der Pythagoreeërs. Vandaag de dag is de containerop-
slag van de Rotterdamse haven een wiskundig product, evenals de computer, de magnetron en de dienstregeling van 
de trein. In deze lezing gaan we na hoe wiskunde het universele instrument van wetenschap in het leven van alledag 
kon worden. Filosoof drs. Machiel Keestra (Instituut voor Interdisciplinaire Studies, UvA). Gastheer is dr. Jan Brinkhuis 
(FEW EUR). Locatie: Zaal B-2, Woudestein. Tijd: 16.00-17.30 uur.

5 FEBRUARI
Fahrenheit 9/11
In this film, muckraker Moore turns his eye on George W. Bush 
and his War on Terrorism agenda. He illustrates his argument 
about how this failed businessman with deep connections to 
the royal house of Saudia Arabia and the Bin Ladens got elected 
on fraudulent circumstances and proceeded to blunder through 
his duties while ignoring warnings of the looming betrayal by 
his foreign partners. When that treachery hits with the 9/11 at-
tacks, Moore explains how Bush failed to take immediate action 
to defend his nation, only to later cynically manipulate it to 
serve his wealthy backers’ corrupt ambitions. Through facts, 
footage and interviews, Moore illustrates his contention of how 
Bush and his cronies have gotten America into worse trouble 
than ever before and why Americans should not stand for it. 
Michael Moore, 2004. English spoken en Dutch subtitles. Locati-
on: Room B-3, Woudestein. Time: 19.30-21.30 hrs. 



12 FEBRUARI
Pi
Max is a genius mathematician who’s built a super-
computer at home that provides something that can 
be understood as a key for understanding all existen-
ce. Representatives both from a Hasidic cabalistic 
sect and high-powered Wall Street firm hear of that 
secret and attempt to seduce him. Darron Aronofsky, 
1998. English spoken and Dutch subtitles. Location: 
Room B-3, Woudestein. Time: 19.30-21.00 hrs.
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T/M 24 FEBRUARI
Tentoonstelling Inspiratie Rotterdam - fotografie nu
Rotterdam in de 21e eeuw door de lens van topfotografen. Van de met blote handen omgewoel-
de grond van schooltuinen, de stijl van de straat en het leven in een bejaardentehuis, tot de 
woeste leegheid van ooit drukke havengebieden, de grandeur van de nachtelijke stad en de ver-
stilde hoge blik van een vliegerperspectief. Met werk van meer dan 15 fotografen waaronder 
Kim Bouvy, Rince de Jong, Gina Kranendonk, Otto Snoek, Elly Uyttenbroek en Ari Versluis en 
Hans Wilschut. Locatie: Museum Het Schielandshuis Rotterdam. Openingstijden: Aanvangstijd: di. 
t/m zo 11.00 - 17.00 uur. 

14 FEBRUARI
Mini-symposium: Doodgewoon! Over de vergeten kunst van het 
sterven
De Egyptenaren hadden het Boek der Doden, de Grieken mythen en tragedies; christelijke 
monniken schreven de ars moriendi. Beheersen wij de kunst van het sterven nog? We verbin-
den gezondheid aan jeugdigheid en het bezit van een vitaal lichaam, we besteden onvoldoen-
de aandacht aan ouderen en het ouder worden. We vestigen onze hoop op techniek en we-
tenschap in het genezen van ziektes en hopen op moderne wijze onsterfelijk te worden. Maar 
leidt dit niet juist tot grotere wanhoop? Met Bas Haring (filosoof en televisiemaker), Bert Kei-
zer (verpleeghuisarts en filosoof), Frans Meulenberg (medische ethiek en filosofie, Erasmus 
MC) en Hans Achterhuis (emeritus hoogleraar Algemene Wijsbegeerte). Voorzitter is Paul van 
der Maas (hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC). Locatie: Collegezaal 
3, Erasmus MC. Tijd: 13.30-17.30 uur. 

T/M 29 FEBRUARI
The 11th Hour
Het Rotterdam Climate Initiative heeft er samen met Maurits Groen Milieu & Communicatie en Warner Bros Pictures voor gezorgd dat je de film van 
producer/acteur Leonardo DiCaprio gratis kunt gaan bekijken. Deze documentaire beschrijft het laatste moment waarop nog veranderingen mogelijk 
zijn voordat de aarde ten onder gaat, en wij met haar. In de film wordt de weg bekeken die de mensheid heeft afgelegd. Hoe we leven, hoe we de ecosy-
stemen van de aarde beïnvloeden en wat we kunnen doen om dit te veranderen. 

The Rotterdam Climate Initiative together with Maurits Groen Milieu & Communicatie and Warner Bros Pictures has ensured that you will have the op-
portunity to see the film from producer/actor Leonardo DiCaprio for free. This documentary describes the last moment in which changes can be made 
before the earth finally perishes, and all of us with it. In the film the path that humanity has travelled will be examined. How we live, how we influence 
the earth’s ecosystems and what we can still do to change this. Register on www.11thhouractie.nl/index4.php Location: Cinerama cinema, Rotterdam. 
Time: 15.30 hrs or 19.00 hrs. 

4 FEBRUARI T/M 25 APRIL
Tentoonstelling Rendez-Vous Hotel
Gert-Jan van den Bemd (1964) is wetenschapsjournalist, schrijver en fotograaf/beeldend kunstenaar. 
Zijn kunstproject ‘Grand Foulard’ gaat over het menselijk tekort en de poging om dit te verbergen. On-
derdeel van het project is de fotoserie ‘Rendez-Vous Hotel’, die de verborgen wereld van de ‘daghotels’ 
in België toont. Hier kunnen vreemdgangers in een discrete omgeving een paar uur ongezien bij elkaar 
zijn. Van den Bemd toont niet de vreemdgangers zelf, maar slechts de sporen die zij achterlieten. On-
danks de poëtische schoonheid missen de beelden hun uitwerking niet: ze confronteren ons met onze 
tekortkoming om aan de zelfopgelegde normen te kunnen voldoen. Locatie: Faculty Club Woudestein, 
17e verdieping H-gebouw.
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den bepaald. Neem contact op voor meer informa-
tie: (010) 408 2437.

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

Cursusaanbod
Heb jij dyslexie, RSI of een andere fysieke of men-
tale beperking? Het project Studeren zonder drem-
pels (Szd) verzorgt dit voorjaar weer een aantal 
nieuwe cursussen. RSM heeft speciale studieonder-
steunende software aangeschaft voor dyslectici. 
Op donderdag 28 februari vindt speciaal voor me-
dische studenten met dyslexie een instructie 
plaats. Zie voor informatie en inschrijving: www.
eur.nl/szd

Nieuw: SZD-forum
Wil jij ervaringen delen met andere EUR-studenten 
met dyslexie of een andere functiebeperking? Zou 
jij graag antwoord krijgen op een aantal prangen-
de vragen, of zoek je gewoon naar gelijkgestem-
den? Check dan ons SZD Forum op www.eur.nl/szd

Taal- & Trainingscentrum
Taalbrochure 3e periode: maart - juni
De nieuwe brochure van het Taal- & Trainingscen-
trum is beschikbaar!
Het TTC biedt taalcursussen Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Russisch en 
Spaans. Deadline voor inschrijving voor de begin-
nerscursussen (A1 of A1.1) en voor gevorderden die 
een certificaat van het Taal- & Trainingscentrum 
hebben van het voorlopende cursusniveau (max. 1 
jaar oud), of die op dit moment een cursus volgen 
is 7 maart 2008. Deadline voor inschrijving voor 
gevorderden zonder certificaat van het TTC (intake 
verplicht!) is 27 februari. Voor meer informatie over 
de taalcursussen: haal de taalbrochure op bij het 
ESSC in CB-07 of kijk op de website: www.eur.nl/ttc

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

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

AIESEC
Ben jij op zoek naar een unieke buitenlanderva-
ring? Ben je ondernemend, gemotiveerd en flexi-
bel? Dan heb je nu de mogelijkheid om te sollicite-
ren voor een AIESEC stage! Kom op 28 februari naar 
de voorlichting om 17.00 uur. Deadline voor het in-
sturen van je CV en motivatiebrief is op 2 maart 

SERVICE

Gewijzigde openingstijden eindejaarssluiting 
2008-2009
De eindejaarssluiting van de universiteit voor 
2008-2009 is van donderdag 25 december 2008 t/
m vrijdag 2 januari 2009. Te zijner tijd volgt even-
tueel nog nadere informatie.

Wetenschapswinkel EUR
Wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage le-
veren aan de beantwoording van vragen die bin-
nen een organisatie leven. De Wetenschapswinkel 
EUR brengt twee partijen bij elkaar: organisaties 
met een maatschappelijke doelstelling en de Eras-
mus Universiteit Rotterdam. Wilt u informatie over 
de Wetenschapswinkel, heeft u een onderzoeks-
vraag of een stageplaats, dan kunt u tijdens kan-
tooruren (van 09.00 tot 17.00) contact opnemen 
met Leen Kemeling, coördinator van de Weten-
schapswinkel. Adres: complex Woudestein, kamer 
M6-37, M-gebouw  Tel. (010) 408 2198.  e-mail: 
Kemeling@remove-this.fsw.eur.nl

Cervantes collectie in UB
Instituto Cervantes, een instituut dat de taal en 
cultuur van Spanje promoot, stelt vanaf vandaag in 
de Universiteitsbibliotheek een collectie materia-
len beschikbaar voor medewerkers en studenten 
die een taalcursus Spaans volgen. Deze collectie 
bestaat uit Spaanstalige boeken, cd’s en dvd’s. In-
stituto Cervantes zorgt voor een steeds wisselende 
collectie. De materialen staan in de UB opgesteld 
in een kast tegenover de Informatiebalie. Studen-
ten en medewerkers van de EUR kunnen deze ma-
terialen lenen met een geldige collegekaart of le-
nerspas. De uitleentermijn is een week. De materi-
alen zijn beschreven in de UB-catalogus, maar kun-
nen niet online worden aangevraagd.

Nieuw: RefWorks
Sinds kort biedt de EUR aan haar studenten en me-
dewerkers RefWorks aan, onder andere via de site 
van de Universiteitsbibliotheek (zie http://www.
eur.nl/ub > databanken > Alfabetische lijst > Ref-
works). Met RefWorks, een webgebaseerde applica-
tie, kunnen op eenvoudige wijze literatuurverwij-
zingen opgeslagen, beheerd, geëxporteerd én met 
anderen gedeeld worden. Iedereen kan een per-
soonlijk account creëren en hierop inloggen overal 
waar een pc met internetaansluiting is. Het raad-
plegen en bewerken van gegevens is dus niet pc-
gebonden. Tevens is het mogelijk een account aan 
te maken als groep. Het hiervoorstaande is alle-
maal niet mogelijk met een traditioneel literatuur-
verwijzingsprogramma als Endnote. Nieuwsgierig? 
Maak dan direct uw eigen RefWorks-account aan. 
Let op: een account aanmaken kan alleen vanaf 
een pc op de campus of thuis via een vpn-verbin-
ding. Eerst meer weten? Bekijk dan de online cur-
sus RefWorks. Hierin staat ook hoe u uw gegevens 
uit Endnote eenvoudig kunt overzetten.Hulp no-
dig? EUR-medewerkers worden uitgenodigd con-
tact op te nemen met hun vakreferent indien zij 
een persoonlijke instructie RefWorks op prijs stel-
len. Studenten kunnen hun vragen over RefWorks 

stellen via de Virtuele Balie. 

Rotterdamsch Leeskabinet
Lid worden?
Als lid van het Rotterdamsch Leeskabinet mag u 
boeken lenen en kunt u gebruik maken van de 
leeszaal met naslagwerken, weekbladen en tijd-
schriften. Ook wordt u - circa zes maal per jaar -  
uitgenodigd voor de Leeskabinet-lezingen. De on-
derwerpen van die lezingen zijn: literatuur, ge-
schiedenis, kunst en cultuur. Als lid steunt u het in-
standhouden van een unieke historische èn actue-
le Rotterdamse boekerij. Dit culturele erfgoed is 
ook uw aandacht waard. Leden van het Leeskabi-
net kunnen gratis boeken en tijdschriften inzien en 
lenen bij de UB van de Erasmus Universiteit. Boe-
ken die hier niet aanwezig zijn, kunnen, tegen be-
taling van onkosten, aangevraagd worden via het 
interbibliothecair leenverkeer (IBL). 
Soorten lidmaatschap
- Kennismakingslidmaatschap: geldt gedurende 
het eerste jaar; u mag 12 boeken tegelijkertijd 
lenen: € 12,50.
- Lidmaatschap (enkelvoudig): geldig voor één per-
soon; u mag 5 boeken tegelijkertijd lenen:€ 27,50.
- Lidmaatschap (uitgebreid): uzelf en uw huisgeno-
ten mogen lenen; maximaal aantal boeken 12: 
€ 30,-.
- Speciaal tarief voor huisgenoten van medewer-
kers EUR:
- enkelvoudig: één huisgenoot, maximaal 5 boeken 
tegelijkertijd: € 7,50.
- uitgebreid: alle huisgenoten, maximaal 12 boeken 
tegelijkertijd:  € 15,00.
- Speciaal tarief voor studenten: studerenden aan 
het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO (op 
vertoon van geldige schoolpas of collegekaart) 
€ 7,50.
- HOVO-studenten aan de Erasmus Universiteit: 
eenmalig kennismakingsabonnement, 5 boeken 
tegelijkertijd: € 7,50 
Aanmelden
- per e-mail: kabinet@ubib.eur.nl
- per telefoon (010 - 408 1195)
- persoonlijk aan de uitleenbalie van het Leeskabi-
net 
- schriftelijk via: Rotterdamsch Leeskabinet,  Mevr. 
M.A.R. Barreto  (ledenadministratie), Postbus 1738, 
3000 DR  Rotterdam
Zie ook op www.eur.nl/rlk

Chinese specialiteiten en lekkernijen
Avenance organiseert in de restaurants op de Eras-
mus Universiteit in de week van 4 t/m 8 februari 
2008 de themaweek
‘Op weg naar Peking’. Chinese specialiteiten en lek-
kernijen worden in deze week in de restaurants 
aangeboden.
Op 7 februari is ook de dag van het Chinese Nieuw-
jaar.

Studentassistent
De postinitiële masteropleidingen Internal / Ope-
rational Auditing en IT-Auditing zijn op zoek naar 
een studentassistent, voor het meeschrijven aan 
een artikel in het Engels op basis van uitgevoerd 
onderzoek over veranderingen binnen auditdien-
sten. Onze voorkeur gaat uit naar een Master Stu-
dent Bedrijfskunde. Zowel de doorlooptijd als de 
hoeveelheid uren per week kunnen in overleg wor-

ALGEMEEN

ECONOMIE

STUDENTENZAKEN

BIBLIOTHEEK WOUDESTEIN

RESTAURANTS

VERENIGINGEN
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24.00 uur. Hou www.aiesec.nl in de gaten voor de 
zaal!

EUREOS
In-House Master Class bij Strategy Works/Strategy 
Academy
Op 15 februari organiseert EUREOS een In-House 
Master Class bij Strategy Works/Strategy Academy! 
Strategy Works/Strategy Academy is een strategie 
consultant gevestigd in Rotterdam, met opdrach-
ten over heel Europa. Tijdens deze dag presenteert 
Strategy Works/Strategy Academy het bedrijf aan 
de geselecteerde studenten. Deze studenten krij-
gen de kans om te ontdekken wat strategie consul-
ting inhoudt, zien of hun toekomst bij strategie 
consulting ligt en mogelijk zelfs een stageplek ver-
overen. Voor meer informatie en details over deze 
dag, ga naar de website www.eureos.nl
De deadline voor inschrijven is 6 februari dus 
schrijf je snel in op www.eureos.nl/registration

Histartes en FHKW
Arbeidsmarkt Oriëntatie 
Studievereniging Histartes en de FHKW organise-
ren op 14 en 15 februari de Arbeidsmarkt Oriëntatie. 
Studenten én alumni van alle opleidingen aan de 
FHKW krijgen op 14 en 15 februari de kans om alles 
over de praktijk te vragen aan afgestudeerde 
FHKW’ers uit bijvoorbeeld de mediasector, de we-
reld van de festivals, de overheid of het bedrijfsle-
ven. Zij vertellen over hun loopbaan en werkerva-
ringen. Je kunt ook meedoen aan een workshop 
‘Zakelijk Flirten’ of CV schrijven. En je kunt een be-
zoek brengen aan het NRC Handelsblad, het Natio-
naal Onderwijsmuseum en Stichting Anno. Kijk 
voor meer informatie op: http://www.fhk.eur.nl/
amo

VRiSBI
Ernst & Young inhousenacht
Tijdens de nacht van 13 op 14 februari ga je bij Ernst 
& Young in Rotterdam inhoudelijk aan de slag en 
krijgt je normale stapavond eindelijk eens een écht 
nuttige invulling. Je gaat meewerken aan leuke ca-
ses op het snijvlak van ICT en business. Gedurende 
deze nacht zal er uiteraard ook voor eten, drinken 
en het nodige vertier worden gezorgd!

LSVb
Landelijke Studenten Vakbond zoekt nieuw be-
stuur 2008-2009
Ben jij klaar om je een jaar lang in te zetten voor 
alle studenten in Nederland? Solliciteer dan voor 
een bestuursfunctie bij de LSVb! Deadline: 22 fe-
bruari 2008. Voor meer informatie over de be-
stuursfuncties en de sollicitatieprocedure, kijk op  
www.lsvb.nl

Chinese Studenten Vereniging van de Erasmus \
Universiteit (CSA-EUR)
Beiaardiers spelen Chinees
Beiaardiers van de Erasmus Universiteit spelen van 
4 tot en met 7 februari Chinese liedjes op het caril-
lon. De Chinese Student Association (CSA) organi-
seert voorafgaand aan het Chinese nieuwjaar op 7 
februari China in Focus 2008. Om dit ook muzikaal 
luister bij te zetten heeft de CSA Mar Bruinzeel, 
sinds 1971 docent beiaard op de EUR, gevraagd 
twee Chinese liedjes te bewerken voor de beiaard. 
Het gaat om het traditonele ‘Qing Hua Ci by Jay 
Chou’ en meer moderne ‘Zhong Guo Hua by SHE’. 
Hoewel de muziek oorspronkelijk voor piano is ge-
schreven en het verzoek slechts kort voor 4 februari 
kwam, slaagde Bruinzeel er in no-time in om de 

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



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 Gert van der Ende (hoofdredacteur a.i.), 
t. 408 1824, email: vanderende@em.eur.nl

Scriptieprijs Stichting Nederland-Sri Lanka (Ceylon)
Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Sri 
Lanka, onafhankelijk sinds 5 februari 1948, schrijft 
de Stichting Nederland-Sri Lanka (Ceylon) een 
scriptiewedstrijd uit onder bachelor- en masterstu-
denten aan Nederlandse universiteiten en hoge-
scholen. Het onderwerp van de wedstrijd is Sri 
Lanka in de breedste zin van het woord. De scrip-
ties dienen voltooid te zijn in de periode 1 januari 
2005 tot 1 september 2008. Ze dienen vergezeld te 
zijn van een beoordeling door de begeleidende 
docent(en). Tevens dient een Engelse summary te 
worden bijgevoegd. De prijs bedraagt 500 euro; in 
bijzondere gevallen kan een aanmoedigingsprijs 
van 250 euro worden uitgekeerd. Scripties, geprint, 
moeten uiterlijk 1 september 2008 ingeleverd zijn 
bij Dr. J. van Goor, Koppellaan 15, 3721 PD Bilthoven. 
Over de beoordeling is geen correspondentie mo-
gelijk. De prijs zal worden uitgereikt op 5 november 
2008. www.stichtingnederlandsrilanka.nl

Stichting Lezen Scriptieprijs
De Stichting Lezen Scriptieprijs is een gezamenlijk 
initiatief van Stichting Lezen Nederland en Stich-
ting Lezen Vlaanderen. De prijs wordt uitgereikt 
aan de auteur van de beste afstudeerscriptie over 
onderwerpen met betrekking tot lezen. Bedoeld 
worden domeinen van leesgewoonte, functies van 
lezen, leesattitude, leesbevordering, leescultuur, le-
zen in relatie tot de media etc. Onderzoek naar 
leesvaardigheid komt niet in aanmerking voor 
deze prijs.
Voor de Stichting Lezen Scriptieprijs (academiejaar 
2007-2008) komen scripties in aanmerking die zijn 
voorgelegd aan een Nederlandse of Vlaamse uni-
versiteit of hogeschool om een graad als master of 
licentiaat te behalen.  De Stichting Lezen Scriptie-
prijs bedraagt € 2.250. Tot uiterlijk 30 september 
2008 kunnen scripties worden ingestuurd. Moge-
lijke onderwerpen voor een scriptie en het regle-
ment kunt u vinden op www.lezen.nl
Meer weten? Bel Stichting Lezen, T 020 . 623 05 66.

Prof.dr. A.J. Bindenga, emeritus hoogleraar accoun-
tancy heeft de Alfred Coiniprijs 2007 ontvangen 
voor zijn gehele wetenschappelijke oeuvre.

Prof.dr. C.A. Boucher is vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR als bijzonder hoogleraar benoemd 
bij het Erasmus MC op de leerstoel Virologie, met 

muziek om te zetten voor het klokkenspel.
Het carillon is bij de bouw van de EUR als artistieke 
invulling aan de campus toegevoegd. Dagelijks be-
spelen studenten van Bruinzeel, medewerkers of 
studenten van de EUR, het klokkenspel. Daarnaast 
kan geoefend worden op het inpandige oefencaril-
lon. Mar Bruinzeel (1941) geeft regelmatig concerten 
in binnen- en buitenland. Zo bespeelde hij op ver-
zoek onlangs het YMCA carillon in Jeruzalem, het 
enige klokkenspel in het Midden-Oosten. Daarnaast 
is hij vaste beiaardier in Meppel. Elke woensdag be-
speelt Bruinzeel het carillon van de EUR.

MajEUR
Wanted: enthousiast orkestlid
Een impressie van MajEUR: een Rotterdams Studen-
ten Harmonie Orkest bestaande uit blazers en slag-
werkers, 24 leden die studeren of gestudeerd heb-
ben aan de EUR, een breed en gevarieerd repertoire, 
een jonge dirigent, diverse uitjes en eventueel na-
praten in de kroeg. Kleine domper? We hebben nog 
diverse vacatures in het koper, bij de klarinetten, 
hobo, enz. Daarom zijn we op zoek naar enthousias-
te versterking van ons orkest. Lid worden? Je kunt 
langskomen of meespelen tijdens een repetitie. 
Onze repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 u. 
tot 21.30 u. in gebouw Pro Rege op nummer 113 van 
de Oudedijk.

Sportcentrum Woudestein, gebouw S
Prijzen 2007-2008:
EUR-studenten: € 72,50.
EUR-medewerkers: € 116.
Fitness-toeslag: € 26.
Meer info: www.erasmussport.nl
(010) 4081876, sportraad@rssr.nl
Abonneer je op het Sport Channel op SIN-Online! 

Cursussen
Zelfverdediging voor dames: week 7 t/m week 18, 
elke dinsdag 17.30 – 18.30 uur. Inschrijving start 
week 5.
Squash: week 9 t/m week 14, elke dinsdag. Inschrij-
ving start week 7.
Salsa: week 9 t/m week 14, elke maandag. Inschrij-
ving start week 7.
Voor inschrijvingen, ga naar www.erasmussport.nl

Nieuwe sporten
Dammen / Krav Maga / Buikdansen
Geïnteresseerd in een van deze sporten? Stuur een 
mail naar sportraad@rssr.nl en vermeld hierin je 
naam, telefoonnummer en ervaring in deze speci-
fieke sport. Voldoende animo = introductie in Sport-
centrum Woudestein!
Snelle hardlopers gezocht!
Voor de Batavierenrace op 26 april 2008 zoeken wij 
nog snelle lopers voor het Universiteitsteam en het 
Sportraad team. Geef je op via 
batarotterdam@hotmail.com. Meer info: www.eras-
mussport.nl.

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

Website
Voor informatie kijk op 
www.eur.nl/studentenpastoraat
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als aandachtsgebied antivirale therapie.

Prof.dr. Ingolf Dittmann is per 1 januari 2008 be-
noemd tot hoogleraar Corporate Governance and 
Managerial Accounting aan de Faculteit der Econo-
mische Wetenschappen. Dittmann (1970) studeer-
de en promoveerde aan de Universität Dortmund 
in Duitsland. Hij was onder meer verbonden aan de 
Humboldt-Universität (Berlijn) en werd diverse 
malen onderscheiden met onderzoeksprijzen. Ditt-
mann kwam in 2005 naar de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. In 2006 ontving hij de NWO VIDI-subsi-
die voor zijn onderzoeksproject ‘Explaining Execu-
tive Stock Options in Executive Compensation’.

Prof.dr. Michael Faure is voor 0,5 fte benoemd tot 
hoogleraar Comparative private law and econo-
mics in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Faure is 
tevens als hoogleraar verbonden aan de Universi-
teit Maastricht. Hij is wetenschappelijk directeur 
van het Maastricht European Institute for Transna-
tional Legal Research (METRO).

Prof.dr. E.H. Klijn is benoemd tot hoogleraar Be-
stuurskunde, in het bijzonder vraagstukken van be-
leid en management, in de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen. Klijn was al bijzonder hoogleraar 
vanwege de Vereniging Trustfonds EUR met dezelf-
de leerstoel.

Niels van Poecke, student aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam, heeft de Popscriptie Prijs 2007 ge-
wonnen. De prijs, een bedrag van 500 euro, werd 
op 21 januari aan hem uitgereikt. Van Poecke’s 
eindscriptie heeft als onderwerp: De Tragiek van de 
Tragedie – Over Nietzsche, Wagner en Bluesmuziek. 
Hij schreef de scriptie voor de vakgroep Filosofie 
van de Historische en Kunstwetenschappen van de 
Faculteit Wijsbegeerte.

Mw. prof.dr. M.C.J.M. Sturkenboom is vanwege de 
Vereniging Trustfonds EUR als bijzonder hoogleraar 
benoemd bij het Erasmus MC op de de leerstoel 
Analyse observationele databases.

Mw. W.M. Gunneweg-Kok is per 1 februari in dienst 
getreden bij de Erasmus Universiteit Rotterdam als 
hoofdredacteur van Erasmus Magazine.

         SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van Erasmus 
Magazine. Behalve de agenda en studiemedede-
lingen bevatten de servicepagina’s mededelingen 
en informatie vanuit een scala aan organisatieon-
derdelen van faculteiten tot sportverenigingen; 
van studentenpsychologen tot bibliotheek. Alle 
berichten voor deze rubriek, dus ook de studieme-
dedelingen, kunnen per e-mail gestuurd worden 
naar service@em.eur.nl

 VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 14 februari 
a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 5 februari. De daarop volgende nummers 
verschijnen op: 28 februari, 13 maart, 27 maart, 10 
april, 24 april e.v. . Deadline telkens 9 dagen voor 
verschijning (op dinsdagen om 12.00 u.)

SPORT

STUDENTENPASTORAAT

GEVRAAGD

OVERIG

PERSONALIA



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

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten met 
pit en ambitie.

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

Zie www.eurocollege.nl voor impressies

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

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      

�secretarieel en 
�receptie-werk 

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

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG. 

Gespecialiseerd in de nieuwe  rijopleiding.

40 lessen van € 22,- per les. 

Bel of  kom langs: Oostzeedijk 154a, 

3063 BK Rotterdam. 010-4257726

www.delierverkeersopleidingen.nl L

Op zoek naar  een 

f lex ibele  b i jbaan?

NotuBiz b.v. zoekt studenten om 

op ons kantoor dichtbij Campus 
Woudestein digitale audio- en 
videobestanden te indexeren en aan 
tekstbestanden te koppelen. 

Je bent twee dagdelen per week 
beschikbaar, breed geïnteresseerd 

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

Mail je CV of vraag om info aan                   

  Dagmar: 
          d.ravensbergen@notubiz.nl     
          010-7890990

Het Bureau van de Orde van Advocaten 
in Rotterdam zoekt een

                                    secretaresse
 voor voorlopig 24 uur per week

 

Belangstellenden kunnen nadere informatie vragen bij de 

adjunct-secretaris, Mr Cécile van der Stelt, T 010 - 224 07 13

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

Repetitor (Student-docent) 
gezocht! Hoge vergoeding!

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

Leuke 
bijbaan?

www.contacture.nl

Gezocht: Rechtenstudent(e):

Op ons kantoor aan de Straatweg 124 
hebben wij voor 1 dag per week de 
volgende vacature beschikbaar:

Juridisch-secretaresse (m/v) 

bij voorkeur een enthousiaste 
rechtenstudent(e) met interesse voor de 
advocatuur. Ervaring niet vereist, kennis 
van Word en computervaardigheden wel.

Sollicitaties met CV kunnen gericht 
worden aan:

Van Sikkelerus en Ray advocaten
t.a.v. mr. D.W.J. van Sikkelerus
Postbus 4353
3006 AJ Rotterdam

Of per e-mail: info@vsradvocaten.nl
website: www.vsradvocaten.nl  

Een leuke bijbaan??

Bistro Mme.Maigret 
 in Rotterdam-Noord zoekt

 medewerkers 
in de bediening. 1 of 2 av. p.wk. 

op di,wo,do of vrijdag.
Bel 010-4663367 of mail 

info@terroirwijn.nl

De Centrale Discotheek 
Rotterdam  zoekt   

uitleenmedewerkers
vanaf 12 uur per week.
(maandag t/m vrijdag)

Heb jij  zin om in een leuk team 
te komen werken bij de grootste 
muziekcollectie van Europa? 

Mail dan je CV en motivatie naar 
Mariëtte de Koning: 
directie@cdr.nl of 
bel 010 412 60 72

Acq. wordt niet op prijs gesteld

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
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MOSCOW THAT DOESN’T EXIST
If one is ever told that there will be sky-
scrapers on the Champs Elysees, or that the 
Coliseum in Rome will be rebuilt completely 
into a modern parking lot, or that the Tower 
of Pisa will stop falling and will be made into 
a shopping center, or that all the pieces of 
art in the Moscow Gallery will be changed 
for reproduction in order to protect the real 
thing ...one would definitely realize what is 
real, what is fake and that what is written 
above is nonsense. We all know the difference 
between a reproduction and an original piece, 
between precious things and their copies 
– nevertheless, Moscow is now undergoing 
changes that are considered unacceptable 
according to international historical and 
architectural standards. There is now a project 
created by young people that is designed to 
protect the historical side of this capital and 
buildings that are considered architectural 
pieces of art. “Moscow that does not exist” 
is a project about the Moscow that no one 
knows, about the Moscow where streets and 
backstreets disappear, where avenues stop be-
ing avenues, where boulevards become empty 
and turn into ring-roads. The rhythm and pace 
of Moscow life does not even let Muscovites 
realize all those changes that that happen to 
their city; and those who do stop for at least a 
minute to look around, start noticing that the 
little house around the corner can contain a 
history lesson about Napoleon, and that the 
little villa on Arbat street is where Pushkin 
read and wrote his literature masterpieces. It 
is mainly in the central streets inside the first 
ring that the architects sat to design the face 
of Moscow in the XVIII century, where one day 
the Tsarist brides and princesses lived and the 
place that is now loved by tourists. Despite all 
this authorities just don’t care about destroy-
ing what history created. After 13 years of liv-
ing abroad, I also see those buildings that are 
missing out, those whose facets are destroyed 
and those where huge buildings destroy the 
view from the windows of their old counter-
parts. What makes people smile, especially 
those who know the old Moscow, is that 
there is a goal to protect the city, and to make 
“Moscow that does not exist” into a Moscow 
that exists, and that is protected, despite the 
fact that it might be much more expensive 
and difficult to do so. It sounds fun to imagine 
that Saint Basil’s Cathedral can become a 
night club, the mausoleum an underground 
shopping mall, and that the entire Red Square  
a parking lot. However, it is nicer to believe 
that all those places will just be preserved.

This is claimed by Dick Leurdijk from the Nether-
lands Institute of International Relations Clingen-
dael. “By reading the papers one is lead to believe 
that ordinary Iranian students can obtain the 
knowledge of making nuclear weapons. Nonsense 
of course: ordinary students acquire basic knowl-
edge and nothing more.”  
The University of Twente and the Technische Uni-
versiteit Eindhoven have stopped admitting Iranian 
students altogether because the immigration ser-
vice, (IND), wants universities to officially declare 
that these students will no longer be allowed access 
to “proliferation-sensitive” information, based on 
the UN resolution. The universities say they cannot 
give that guarantee.
Delft University of Technology is less worried. It 
is no problem for Iranian students to study various 
programmes, according to a spokesperson. Only the 
Reactor Institute remains off limits to them.
According to Clingendael’s Leurdijk, the “Kahn 
scandal” still plays a role: In the 1970s, scientist 
Abdul Quadeer Kahn passed on Dutch nuclear 
knowledge to Pakistan which was eventually used 
in the development of nuclear arms. “Kahn however 
already was a scientist. He worked at different 
institutes and collected specialised knowledge 
which according to the UN must now be prevented 
from going to Iran. This is a completely different 
story from the ordinary student acquiring basic 
knowledge.”
The spokesperson of education minister Plasterk 

says that the minister is looking for a solution. 
But he needs both justice minister Albayrak and 
minister of foreign affairs Verhagen to agree with 
him. “We do not want public knowledge to be kept 
a secret. It is too early to state that something is be-
ing arranged for the Iranian students. However, we 
are in discussion with the universities and the other 
ministries as to how the UN resolution should be 
read”, says an education ministry spokesperson.
By means of an online petition the government is 
asked to stop the refusal to admit Iranian students 
by the University of Twente and the Technische 
Universiteit Eindhoven. 
A group of Iranian students and alumni have 
launched the website www.iraansestudenten.nl, 
on which they complain about the situation. They 
also point out that the UN resolution is aimed at 
proliferation-sensitive information, which is knowl-
edge about the destructive possibilities of nuclear 
energy. In addition, these Iranians believe that the 
sharing of that information poses a risk anywhere. 
In their eyes therefore, the universities’ measure has 
a  stigmatising effect on the group of 28 000 Iranian 
nationals living in the Netherlands. 
A petition calling for minister Plassterk to do 
something about the universities’ stance has been 
signed by several professors, including professor of 
Information Technology Brinksma, who works at 
both the University of Twente and the Technische 
Universiteit Eindhoven.  HOP        

CLINGENDAEL INSTITUTE: “ADMISSION 
IRANIAN STUDENTS NO PROBLEM”
Students from Iran should be able to do science studies in the Netherlands. Universities reject 
the students based on a UN resolution. However, this resolution only denies the students ac-
cess to “specialised teaching and training” regarding nuclear technology. 

Nuclear power plant in Iran (left) and an aerial view of one of Iran’s nuclear projects (source: www.iranwatch.org).
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 Why exactly does the oil price keep rising?
“It is because of the system of supply and demand. 
As for demand, the unexpectedly fast-going devel-
opment of China is a reason. The main predicting 
institutions never anticipated that China’s develop-
ment would go so fast, with a sharp rise in energy 
demands as a result. As for supply, there have been 
numerous political issues, mainly in the Middle 
East, which is an important oil-producing region. 
Political instability has an impact on whether one 
can keep relying on the flow of oil coming from the 
region’s wells. This unstable environment can allow 
for a changed picture regarding how reliable people 
conceive the output of oil to be. These confidence 
levels show in short-term price fluctuations. On 
top of that, we have also seen the consequences of 
a hurricane in the Gulf of Mexico which damaged 
and put many oil rigs out of action for a significant 
period of time. Unexpected events in a region like 
that can then all of a sudden disturb the market.”

Should people not have anticipated these distur-
bances much earlier?
“The problem is that reactions on price increases 
both on the supply and demand sides happen rather 
slowly. You cannot just open a new oil field; it takes 
at least a few years before you can actually start 
pumping oil from a new oil field. Also on the de-
mand side reactions work through slowly. Oil plays 
a key role in many production and transportation 
processes and these are also things which cannot be 
easily changed.”
“If some disturbance occurs upsetting the balance 
between supply and demand, there will be little 
on either side that can cover for this change and 
prices will initially react sharply. When no further 
disturbances occur, you will see the oil prices return 
toward their initial levels.”
“Currently, the oil price has been rising for a 
prolonged period of time. The pressure has mainly 
come from the demand side. The question now is 

how long it will take for the supply side to adapt 
to these higher prices and what new balance will 
be found. At the moment this is difficult to tell. 
However, I do not believe that we will keep seeing 
price levels of around 100 dollars for a long period 
of time.”

Do you expect a drop in price levels?
“Eventually I do, yes. But it may take a few years 
still. Different sorts of oil production are coming 
into the picture now, which would not have been 
profitable with an oil price of in between 30 and 50 
dollar.” 

Which new production sorts do you mean? 
“The famous Canadian tar sands for instance. 
From them, enormous amounts of oil can be 
extracted. However, this is a tricky and relatively 
expensive process. Yet, at price levels of around 
100 dollar, it is very profitable business. A few oil 
companies have invested in this. But such huge 
investments also imply a sense of confidence on 
the part of these oil companies for the oil price to 
remain high for a while. After all, the investments 
will only pay off after a number of years. So this is 
fairly risky.”

Oil refinery near Rotterdam.

WE HAVE NOT RUN OUT OF OIL AT ALL
Recently, the price of oil rose to a record 100 dollar per barrel. Over the past decade, the price 
of oil has only gone up. Are we nearing the point at which oil wells dry up? For now, that will 
not happen, Prof. Henk Don predicts. However, it is time to take precautionary measures and 
there is a role for the Dutch consumer too. 
 text Caroline van der Schaaf photography Ronald van den Heerik
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But then obviously, there are new sources to be 
found for oil. We have not run out of oil yet?
“’To run out’ is a relative notion. Against higher 
costs, a lot more can be done. I understand that 
along the coast of India new areas are being 
developed for oil production. Of course that is con-
veniently close to where that oil will be used. Next 
to China, India is also a strongly growing economy. 
It is now a big oil importer. If it can start producing 
its own oil, we will have won a lot.”

“Ultimately, fossil fuels will run out at some point, 
that is true. Nonetheless, this will take many 
decades still. There are many known oil reserves, 
and probably many still to be discovered reserves 
as well, yet not always against the same costs. So at 
some point a higher price of oil will be part of future 
oil production.”  

What are the effects on the economy of the in-
creased oil price?
“Oil is used in many production processes. Conse-
quently you will see those products become more 
expensive. Higher oil prices drive up inflation. As 
far as Europe is concerned however, the American 
dollar is really cheap, which subdues inflation in 
Europe, and not only through oil, but through all 
products which are listed and traded in dollars. All 
in all the inflation rates will rise, I think, compared 
to six months ago. But these are not shocking 
numbers.”

Another effect of the high oil price is that more 
renewable sources of energy are being tried.
“Yes, the increased price of energy has allowed for 

more developments to become viable. The market 
is challenged on the supply side to see what is pos-
sible for prices below current market prices.”

That sounds like a good thing
“Yes, I think so too. Ultimately we will have to 
move away from the fossil fuels. Not only because 
we will run out of them, but also because using 
them causes a significant amount of pollution. It 
is in the interest of all to find clean and renewable 
sources of energy. If the finding of these is being 
triggered this way, then that is OK. However, also 
for these energy sources we need the confidence 
that price levels remain high enough. If we would 
know for certain that the price of oil will remain 
close to 100 dollar a barrel and that the dollar itself 
will not become even cheaper, we would be able to 
make many profitable investment plans. Yet ironi-
cally, these investment plans themselves and the 
putting into operation of these will lead to a drop in 
price levels.”

So it really remains a game then?
“To a certain degree yes. It is a game which is 
played on a global scale by many players. The posi-
tive thing however is, that the cheaper sources will 
be used first, which is an efficient way of working.”

What can the Dutch consumer do to contribute to 
the energy question?
“People should first and foremost react to prices. 
People should be economical with things that are 
expensive. That is a healthy economic reaction.”

But will people do this?
“Regarding this product, the effect is slow. People 
are often not aware of their energy consumption. Yet 
there are interesting investments to be made. One 
can insulate one’s house, or start using low-energy 
light bulbs. Still the market shows there is not yet 
great demand for these products.   
     

Prof. Dr. Henk Don stud-
ied econometry at the 
University of Amsterdam 
and he obtained his 
doctorate with a disserta-
tion on linear methods in 
non-linear models. From 
1978 until 
1984 he was involved 
with developing models 
for the international and 
world economy at the 

Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 
(CPB). In 1984 and 1985 he worked at the Univer-
sity of Pennsylvania, after which he returned to 
the CPB to become Department Head and in 1989 
Deputy Director. In 1994 he succeeded Gerrit Zalm 
as CPB Director. He held this position until Febru-
ary 2006. In addition, from 1990 until 1999 Don 
was part-time Professor in Methods of Applied 
Economic Research, at the University of Amster-
dam. As of 1 May 2006, he has been Professor of 
Econometrics and Economic Policy at the Erasmus 
University Rotterdam. 
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Normally we leave it outside the house, or in a 
trashcan close by, and a day later it has ceased to be 
a part of our reality. In the early morning the nasty 
stuff we prefer to put in a black plastic bag in order 
not to see it, is already being taken care of and has 
“magically disappeared”. This is the beautiful fairy 
tale we live in here in the Netherlands.
But what if for days, weeks, months even, the heap 
of rubbish has steadily been growing into a small 
mountain? It cannot get more real than that...

Francesco, is the situation really as bad as the me-
dia depict?  “Yes it is, because it is a problem that 
has been going on for about 15 years, and now it 
has reached its peak.”

Where in Naples do you live?  “I live in “Castellam-
mare di Stabia”, a suburb about 10 km from the 
center of Naples.”

And what is it like there?  “We are experiencing the 
same problems as the citizens of Naples.”

And what do you see? Is it trash everywhere, or just 
in certain areas?  “Well you know, during Christ-
mas I had a job on Via Roma, which is one of the 
main thoroughfares in central Naples, and for the 
first time in my life I saw quite an amount of rub-
bish even there; and this is the center of Naples, the 
third most important city of Italy!”

And how does this problem make you feel as a 
Neapolitan?  “Years ago, I was angry, because this 
problem has been going on since the mid 90s, but 
right now I would say I feel humiliated rather than 
angry. Seeing my city on the front page of all the 
newspapers in the world, is really a shame.”

How do the students of Naples react to this prob-
lem?  “Well, in December I was not in Naples, so 
I did not get the chance to observe the problem 
closely. But from what I heard, they mostly had 
some demonstrations, but I don’t think it has had 
any impact on the people governing Naples.”

Do you think that sending the rubbish to Sardinia, 
(500.000 tons of rubbish) was an effective solution?  
“I think it was just a way of delaying a real solution 
to the problem, but in the short term it was the only 
way to remedy this emergency. Still, I hope that the 
Italian government and local politicians will come 
up with serious action soon to stop this situation.”

Who do you think are mainly responsible for this 
problem?  “First of all our politicians, for not having 
done anything effectively to counter this problem 
from the very beginning and letting the situa-
tion escalate to this point. Secondly, the criminal 
organizations which are also making considerable 
profits from this trash “business”, by storing trash 
in illegal deposits, so the longer the emergency 
lasts, the more profits they make. Finally I believe 
that also the regular citizen shares the blame, both 
because of not reacting strongly enough, and for 
not demanding the people that are governing our 
region to stand down.”

Not so long ago Italy was been called “a sad coun-
try” by the New York times, do you think this is 
true?  “I don’t think we are a sad country, absolutely 
not. We are a country that is experiencing prob-
lems, but not sad at all. What has changed in the 
last months, is that Italy now realizes it has reached 
rock bottom; and now we are convinced we can only 
work for the better.”
 
 

WOULD YOU LIKE SOME TRASH?
The current refuse problem in Naples has caused many families to live in horrible conditions 
and left them feeling completely abandoned by their government. Lately, a short term solution 
was found by transferring 500 000 tons of rubbish to Sardinia. Francesco Schiavone is an 
assistant professor at the Partenope University of Naples. He is a visiting researcher at the Eras-
mus university in the department of organization and personnel management. 
 text Alexander Broekman Photography ANP
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First of all, what is your side job?  “I am an inter-
preter at a survival training facility in Schiedam, 
which is one of the biggest training facilities in 
Europe for people working on oil platforms at sea, 
mainly close to Africa and in the North sea. These 
people have to be trained for problems concerning 
fire and heavy storms, because working on oil plat-
forms is very dangerous.”
 
How did you get the job?  “Well, it was pure coinci-
dence. In the 2006 Eureka Week in I left my contact 
details at a stand where they were looking for inter-
national people looking for a job, and a few months 
later I got a call. The person on the line asked me if I 
was interested in a job as a translator from English 
to French.”

So you had no clue that the actual job was much 
more than a regular interpreter job?  “Yes, it was 
quite a shock, because I was all dressed up, wearing 
high heels, but when I arrived in the cafeteria, I saw 
200 big men wearing wetsuits turn around, and 
there I was, holding my notebook...”

So what is it like, being the only women in between 
all these men?  “It is ok, because actually the 
agency tends to hire more women to do my job. Ap-
parently the men listen to us better than they would 
listen to other men.”

Did you have to do any training for this job?  “No, 

they just asked me if I had any physical  problems, 
and I was ready to go.”

So then what?   “Then the real training started. My 
first assignment was a helicopter crash simulation 
in a fake helicopter above a pool. I also had to wear 
a wetsuit and I had to translate the instructions 
which the trainer gave to the workers, who spoke 
French only. After that, all of a sudden the helicop-
ter would flip over, and everyone had to jump out, 
into the pool.” 

And what are the other exercises?  “I also had to go 
into a house with a simulated fire, but there were 
real flames. And again I had to lead the people 
through all the steps of the exercise. Then I also 
had many exercises in the pool, where I would stay 
afloat with a lifejacket, and there would be a simu-
lation of a storm.”

Did you ever also have to go out to the sea?  “Yes, 
we went out with a rubber boat simulating a rescue 
out at sea. The instructor would tell us what to do, 
and I had to translate.”

So by the end of this course did you get anything out 
of it?  “Yes, I got a first aid diploma, and of course 
this work experience looks good on a CV.”

How many hours do you generally work per week?  
“I work on a very irregular basis, because the train-

ing sessions for these people are once every five 
years, and they only call me whenever there will be 
French-speaking people. But until now I have done 
it six times for three days in a row.”

So they just call you when they need you?  “Yes, 
they give me a call on a day’s notice, and the follow-
ing day I need to be ready at their doorstep early in 
the morning.”
 
What are the positive sides? “It’s a very fun job, 
and you get to meet new people every time. What 
I really like as well is that during the training you 
create a special bond with these people.”

Now don’t be shy, I assume that the money must 
also be a positive side... How much do they pay you 
per hour?  “Well, lets just say that I make a good 
student salary.”
How about the negative sides? “Having to wake up 
very early, at six o’clock; and than I have to go to 
Schiedam and then from there we drive somewhere 
else, (wherever the assignment is), So it is heavy, 
and by the end of the day I am very tired, and then 
this goes on for three consecutive days.”

Are there many other students doing what you do? 
“Lately more and more students have started doing 
this. Also I am trying to get many people from my 
studies to do it, since they all speak many different 
languages, and the agency often needs all kinds of 
nationalities.”
 
What was the worst day of work you had?  “I think 
it was in January last year, and it was snowing, and 
we were outside doing the fire-fighting exercise, 
and it was really cold.”
 
So what is your general impression of your job? 
Would you recommend it?  “Yes I would, it’s a very 
dynamic job, it is definitely something far from the 
regular call-center job.”
 

JOB ON THE SIDE

Name: Capucine text Alexander Broekman photography Levien Willemse
Age: 19 
Nationality: French/Dutch
Study: Year 2 IBA
Side job: Interpreter in extreme situations
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

ART ROTTERDAM 2008
From 7 till 10 January, the 9th edition of the “Art 
Rotterdam” art fair, dominated by international 
galleries, will take place in Rotterdam. It is a fair 
where 75 selected innovative galleries from ten 
different countries, such as Italy, Greece, Ireland, 
Germany, India, USA, etc, will be presenting them-
selves. It is a well known and respected internation-
al event which attracts many art lovers wanting to 
see the new trends, and collectors who are looking 
for works of well known and young artists. It has 
been a well-established event among other leading 
international art fairs for many years now. Many 
galleries have become famous after participating in 
“Art Rotterdam”. The fair will be held in the same 
unique place again: the old cruise terminal in the 
“Kop van Zuid” area, a quarter in the dockland 
area of Rotterdam. As always, the most innovative 
artist will receive the prestigious “Illy Prize 2008” 
award. 
At the time of the fair, there will be more special ex-
hibitions in various cities’ galleries around Holland. 
Detailed information about this is also available on 
the fair’s website in English as well as in Dutch.
7-10 February 2008, Cruise Terminal, Wilhelminakade 
699, Kop van Zuid, Rotterdam, Thu & Fri open from 
13:00 to 18:00, Sat & Sun open from 11:00 to 19:00   
www.artrotterdam.nl 

PROJECT(OR) ART FAIR – plat-
form for current art stages
During Art Rotterdam, the first edition of 
Project(OR) will be presented by MAMA. More 
than 25 art platforms will present themselves in 
their own manner. Different installations and 
presentations will be seen: To begin with, perfor-
mances leading up to the top-art shows, will be 
brought to you by over 100 artists from all over the 
world. MAMA brought all of them to one 1000-
square-meters area in the city center at a location 
which used to be an old post office. In addition to 
this, many various short lectures and presentations 
will be given every evening by the participants.
6-10 February 2008, Former Post Office, Coolsingel 42, 
Rotterdam, open from 13:00 to 19:00 hrs,  
www.projectrotterdam.nl 

STUKAFEST
Finally StuKaFest, (Studenten Kamer Festival), is 
going to take place and it is high time to get your 
tickets. On 20 February, 15 student rooms will turn 
into stages where students will perform. You are 
very welcome to join the poetry evenings, dance 
workshops, theatre or stand-up comedy evenings 
as well as cabaret or a rock concert. There are 
three sessions of performances, which are located 
all over the city. Each one of the three 30-minute 

sessions is followed by a 30-minute break, which 
is meant for you to grab your bike to get to the 
next show. Some of the evening’s events are in 
English: for example Brazilian dance workshops 
in the International House ran by its experts and 
followed by a demonstration or a show of Philip 
Walkate – a professional stand-up comedian in one 
of the Sheepmakershaven flats. Complete English 
information can be found on the Erasmus Cultuur 
website. Tickets can be bought at different locations 
at the university or online. The price depends on the 
amount of shows you are planning to visit, but it 
is between €3 and €3.50 per activity. Be aware that 
there is a limited amount of spaces available. The 
whole event will end with a big party at Waterfront 
with Charlie Dee, Mowmite & Randy and a DJ. 
Here you can discuss with your friends the perfor-
mances you have seen or demonstrate your great 
dancing skills. Do not miss the free opening act in 
the Kerk at 19:30 (Goudse Rijweg 249-449)!
20 February 2008, www.stukafest.nl,  for English info:  
www.eur.nl/erasmuscultuur/english/events/stukafest 

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

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 
 
Brochure Language Courses – 3rd period: March 

– June 2008 
The new brochure of the Language & Training 
Centre is available! The LTC offers language courses 
in Chinese, Dutch, English, French, German, Ital-
ian, Japanese, Russian and Spanish. Deadline of 
registration for the beginners 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 cur-
rently taking a course is 7 March 2008. Deadline of 
registration for advanced students without a LTC 
certificate (intake compulsory!) is 27 February 2008. 
For more information about the courses: Pick up 
the brochure at the ESSC in CB-07 or Visit the web-
site: www.eur.nl/ltc 
 

AIESEC 
 
Are you ready for a unique experience abroad? Are 
you a proactive person, motivated and flexible? 
Then this is your chance to apply for an AIESEC 
internship! Please visit the information evening on 
28 February at 17:00 h. CV and motivation deadline 
is 2 March 24:00 h. Please check www.aiesec.nl for 
the room!  
 
EUREOS (study association for Entrepreneurship, 
Organisation and Strategy) 
EUREOS is organizing an In-House Master Class 
at Strategy Works/Strategy Academy on Febru-
ary 15th! Strategy Works/Strategy Academy is a 
specialist strategy consulting firm headquartered 
in Rotterdam, working across Europe. During this 
In-House Master Class you get the chance to ex-
plore strategy consulting, find out if your future is 
in strategy consulting and potentially arrange an 
internship! For more information and details about 
this day, you can go to our website www.eureos.nl. 
Make sure you apply on time before the deadline of 
February 6th at www.eureos.nl/registration 
 
SPORTS 

 
Woudestein Sports Centre, building S 
Low rate Sports! 
Rates: EUR-students: € 72.50. 
Exchange students: € 37 (under certain conditions).  
EUR-staff: € 116. 
Fitness-surcharge: € 26. 
More info: www.erasmussport.nl 

or 010 – 4081876, sportraad@rssr.nl 
Subscribe to our Erasmus Sports Channel at SIN-
Online! 
 

Courses 
Self defence for women: week no. 7 - week no. 18, 
Tuesdays 17.30 – 18.30 h. Registration starts from 
week no. 5.  
Squash: week no. 9 - week no. 14, Tuesdays. Regis-
tration starts from week no. 7. 
Salsa: week no. 9 t/m week no, Mondays. Registra-
tion starts from week no. 7. 
For registrations, go to www.erasmussport.nl 
 

New sports 
- Draughts / Checkers 
- Krav Maga 
- Belly dancing 
Interested in one of these sports? Send an e-mail to 
sportraad@rssr.nl with your name, telephone num-
ber and experience in this specific sport. Enough in-
quiries = introduction to Woudestein Sports Centre! 
 

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. 
 

Legionella 
For up-to-date news on Legionella, go to www.
erasmussport.nl. 

SERVICE
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STUDENTE
Omdat de hotels in Odessa niet in mijn budget 
passen, richt ik me tot het International Mar-
riage Agency. Op het bord aan de gevel lees 
ik dat het agentschap ook appartementen 
verhuurt: ‘Apartment rent (daily basis)’. Bij bin-
nenkomst word ik begroet door een dame met 
lang zwart haar. Ze vraagt of ik geïnteresseerd 
ben in een huwelijk. Ik schud mijn hoofd en 
vertel dat ik graag een appartement voor twee 
dagen wil huren. De dame lijkt een moment 
teleurgesteld, maar glimlacht dan vriendelijk. 
‘Je kunt op de bank plaatsnemen’, zegt ze.
   Op de salontafel voor de bank zie ik verschil-
lende mappen liggen. Op de bovenste map is 
een sticker geplakt: ‘Women: 23 - 25.’ Ik houd 
het tien minuten vol: niet kijken. Dan duurt 
het wachten me te lang en pak ik de map op. 
Er zitten foto’s van vrouwen in, met steeds een 
kleine biografie. De vrouwen zijn sexy gekleed 
en kijken uitdagend in de camera. Ik lees de 
biografie van Olga, een studente van 24 die 
van de natuur houdt en op zoek is naar een 
man die haar trouw blijft. Wat voor studie Olga 
doet, is niet op te maken uit de biografie. Ik gok 
conservatorium, want Olga heeft lange slanke 
pianovingers. Dan leg ik de map terug op de 
salontafel. Niet veel later komt er een man van 
middelbare leeftijd het agentschap binnen. Hij 
is wél geïnteresseerd in een huwelijk. De man 
gaat naast mij zitten en pakt direct de boven-
ste map van de salontafel. De vrouw met het 
lange zwarte haar legt de procedure uit. Als de 
man een vrouw ziet waarmee hij wil afspreken 
dan moet hij een wit papiertje bij de foto ste-
ken. Elke kennismaking kost dertig dollar. Als de 
vrouw geen Engels spreekt, dan kan er een tolk 
mee. Een tolk kost vijftien dollar. De man steekt 
zeven witte papiertjes in de map, ook bij Olga.
   ’s Avonds laat, als ik eenzaam in mijn appar-
tement met jacuzzi maar zonder gasfornuis lig, 
denk ik aan Olga, de studente die van de natuur 
houdt en lange pianovingers heeft. Misschien 
zit ze nu aan tafel met een man die dertig dol-
lar heeft betaald om haar te mogen zien. Hij 
zal zeggen dat hij van het Beierse Woud houdt 
en dat hij in de zomer paddestoelen zoekt. En 
natuurlijk: dat hij trouw is. Ik val niet in slaap, 
de zeven witte papiertjes houden mij wakker.

Ernest van der Kwast

Vierendertig jaar en nog student? “Na de HAVO en MTS Bouwkunde heb ik in de bouw gewerkt, eerst als 
timmerman, later als werkvoorbereider en uiteindelijk als calculator. Om verder te komen, had ik HTS moeten 
gaan doen en daar had ik geen zin meer in. Op mijn 29ste bedacht ik, dat ik nu maar moest gaan doen wat ik 
leuk vind. Met geschiedenis ben ik mijn hele leven al in de weer. In navolging van mijn vader heb ik vooral 
belangstelling voor de militaire geschiedenis. Was die aanvankelijk toegespitst op de Tweede Wereldoorlog, nu 
heeft mijn interesse zich – mede door mijn studie – uitgebreid naar de 19de en 20ste eeuw in Europa.”

Kun je iets zeggen over je stage?“Na mijn stage bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie ben ik ge-
beld met de vraag of ik een project voor ze wil gaan doen, ten dienste van het onderwijs ‘te velde’. Hierbij wordt 
een groep militairen meegenomen naar een slagveld, waar aan de hand van readers het verloop van de strijd ter 
plekke wordt geanalyseerd. Mijn taak is het verzamelen van informatie voor die readers. Daar heb ik volmon-
dig ‘ja’ op gezegd. Uiteindelijk heb ik dit vooral te danken aan Maria Grever, een van mijn docenten, die mijn 
stage bij dat instituut voor elkaar heeft gekregen.”

Maar dat was nog niet alles. “De commandant van de Nederlandse strijdkrachten wil dat er een oorlogsdag-
boek wordt bijgehouden van het hele verblijf in Kamp Holland in Afghanistan. Het genoemde instituut voert 
die opdracht uit en zij hebben mij benaderd om de huidige operationeel dagboekschrijver op te volgen. Voor die 
periode wordt ik gemilitariseerd, wat inhoudt dat ik een opleiding krijg en een rang als reserveofficier. Voor de 
uiteindelijke uitzending loop ik ook een tijd mee met de eenheid die de kern van de Task Force Uruzgan zal vor-
men. Het is een vertrouwelijke functie, dus een screening door de MIVD en een geheimhoudingsverklaring zijn 
onmisbaar. In juli reizen we af naar Afghanistan en in januari van het volgende jaar word ik weer afgelost.”

En het thuisfront? “Ik heb een vrouw en een kind van vier weken. Mijn kind zal er straks niets meer van herin-
neren. Voor mijn vrouw ligt dat veel moeilijker. Maar zij staat er volledig achter, en ziet het als een uitdaging. 
Zij werkt fulltime en voor haar is het misschien nog wel een zwaardere missie dan voor mij.”
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Sven Maaskant, vierdejaars geschiedenis
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Geboorteplaats: Vlaardingen
Woonplaats: Rotterdam  tekst en fotografie Ronald van den Heerik


