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STUDENTEN IN HUN PRACHTWIJK
NIET ALLEEN EEN BACHELOR 



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

Directiechauffeur 
Student gevraagd, wonend in 
omgeving Utrecht/Bosch en Duin, 
studerend in Rotterdam, voor 
chauffeurswerkzaamheden van Bosch 
en Duin naar R’dam Brainpark v.v. op 
werkdagen, in overleg.  
Meer info: Joyce Gouweleeuw, 
Workships Group, 010-4530377.

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG. 

Gespecialiseerd in de nieuwe  rijopleiding.

40 lessen van € 22,- per les. 

Bel of  kom langs: Oostzeedijk 154a, 

3063 BK Rotterdam. 010-4257726

www.delierverkeersopleidingen.nl L

STUDENTEN JOB ALS 

NACHTRECEPTIONIST

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

goed zelfstandig kan werken.

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

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

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

kassahandelingen en lichte administratieve 
werkzaamheden.

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

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

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

Leuvehaven 80, 3011 EA  ROTTERDAM
of mail naar:

nvangeer@goldentuliphotelinntel.com

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

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

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten 
met pit en ambitie.

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

Zie www.eurocollege.nl voor 
impressies

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

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

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      
�secretarieel en 
�receptie-werk 

Ben je…..

Ambitieus 
en eigenzinnig?

Restaurant LEIPZIG, 
is per direct

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

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

www.leipzig.nl
Antoine Platekade 9

Rotterdam
010-2908020

Leuke en lieve
oppassen gezocht
voor families in Rotterdam
Alles is mogelijk: van
5 dagen tot 1 avond per week. 
Vraag de inschrijfformulieren 
aan:info@smilingfacesaupairs.nl
www.smilingfaces.nl

VERKEERSSCHOOL 

AVANTI
Hoog slagingspercentage 

bij het eerste examen 

(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen 

Examendatum direct bekend 

Stadhoudersweg 6e 

Telefoon 

(010) 4673820 / 4679448 

e-mail: info@avantirijschool.nl

www.avantirijschool.nl

S T U D E N T E N  O P G E L E T !

USP marketing consultancy, hét 
marktonderzoeksbureau te Rotterdam zoekt;

Telefonische onderzoekers
(geen verkoop)

USP bevindt zich op 5 minuten lopen van de 
Erasmus! Zeer fl exibele werktijden, goede 

verdiensten en een prettige werksfeer.

Spreekt dit jouw aan? Solliciteer direct! 
Vul een vacatureformulier in op onze site; 

www.usp-mc.nl 

Aanstormende Markt-
onderzoekers opgelet!

Wij zijn per direct op zoek naar een 
gemotiveerde Marktonderzoeker (parttime 
en fulltime). Het is de taak van de 
Marktonderzoeker om effi ciënt en vakkundig 
de kwantitatieve onderdelen van het 
marktonderzoek (programmeren, analyseren 
in SPSS, rapportage) uit te voeren.

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Wil je graag verder in het vak marktonder-
zoek? Zijn “resultaatgericht”, “enthousiast”, 
“teamplayer”, “kritisch” en “leergierig” termen 
die bij jou passen? Heb je kennis van SPSS? 
Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Over USP
USP is een internationaal opererend 
marktonderzoeks- en adviesbureau in 
Rotterdam. De bedrijfscultuur is informeel en 
resultaatgericht. Voor meer informatie over 
USP: www.usp-mc.nl 

Interesse
Geïnteresseerd in deze functie? Graag 
ontvangen wij je motivatiebrief en CV voor 
01-03-2008 via oostra@usp-mc.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

Financiële 
Bijbaan

XL Internet Services levert webhosting 
diensten en ontwikkelt software. Wij zijn 
per direct op zoek naar een fi nancieel-
administratief medewerker voor 20 tot 30 
uur per week.

Wij bieden een goed salaris en fl exibele 
werktijden.

Bel of email: Lennard Zwart 
010-2709470 lennard@xl-is.nl

Meer informatie:
http://www.xlhosting.nl/xls-vacatures.html

VACATURES
VERPLEEGHUISARTS 

IN OPLEIDING IN 
DORDRECHT

Stichting Protestantse 

Zorggroep Crabbehoff en 

Stichting Verpleeghuis

Het Parkhuis in Dordrecht 

hebben twee opleidingsplaatsen 
vacant voor verpleeghuisartsen 
in opleiding (36 uur per week).  
De opleiding start in maart 
(of evt. september) 2008.

Tijdens de 3 jarige opleiding 
volgt u één dag in de week 
cursorisch onderwijs. U werkt  
onder (eind)verantwoordelijk-
heid van de verpleeghuisarts 
opleider 12 maanden in 
Crabbehoff, 12 maanden in 
Het Parkhuis en voorts in 
andere instellingen of ambulant. 

U krijgt een dienstverband 
met de SBOH (salarisindicatie
Є 2.816,65 – Є 3.000,- bij 
aanvang van de opleiding).

Kijk voor meer informatie op 

www.hetparkhuis.nl

of bezoek onze Open Avond op 
29 januari in Het Parkhuis.  



De Academie voor Wetgeving verzorgt een geaccrediteerde opleiding tot 
wetgevingsjurist. Ieder jaar wordt een groep nieuwe juristen toegelaten en 
tevens aangesteld als trainee bij een ministerie, de Raad van State of de 
Tweede Kamer. Daarmee biedt de Academie een aantrekkelijke combinatie 
van opleiding en werk, beloond met een goed salaris. 

Word jij ook een meester in 
het maken van wetten? 

Minder regels, meer kwaliteit 
Wetgevingsjuristen worden bestookt met wensen om van alles te regelen en 
tegelijkertijd om allerlei regels af te schaffen. Wetgeving wordt alleen gemaakt 
als vaststaat dat iets geregeld móet worden. De regeling moet bovendien 
voldoen aan rechtsstatelijke eisen, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn en niet 
onnodig belastend voor burgers en bedrijven. Het is lastig een juiste balans 
te vinden,maar de opleiding van de Academie voor Wetgeving zorgt voor 
wetgevers die oog hebben voor de mogelijkheden en valkuilen. 

Werken en studeren als aankomend wetgevingsjurist
Wetgeven leer je in de praktijk,ondersteund door een gedegen opleiding. 
Trainees van de Academie werken 70% van hun werktijd in een wetgevings 
functie. De overige 30% besteden zij aan modules waarin juridische, politiek-
bestuurlijke en Europese onderwerpen de revue passeren en vaardigheden 
worden getraind. Ook vinden werkbezoeken en stages bij (inter)nationale 
instellingen plaats. 

Toelating tot de opleiding 
De toelating tot de opleiding is afhankelijk van een strenge selectie. Je moet, 
als (bijna) afgestudeerd jurist, een sollicitatieformulier invullen, deelnemen aan 
een psychologische test in twee delen, een schrijfproef afl eggen en spreken 
met selectiecommissies. Als je wordt geselecteerd, word je aangesteld bij een 
organisatie van de rijksoverheid. De aanstelling geldt voor een duur van twee 
jaar en is in salarisschaal 10. Het met goed gevolg afronden van de opleiding 
levert de titel ’Master in Legislation’ op. Ook wordt dan bezien of je een vaste 
aanstelling bij de rijksoverheid krijgt.

Benieuwd? 
Meer informatie vind je op de website van Academie voor Wetgeving, zie 
www.academievoorwetgeving.nl, onder ’Trainees’ en meld je nu al aan voor 
inschrijving voor de opleiding 2008 -2010. Neem  contact op met dhr. H.Q.M. 
Langeveld (telefoon 070 - 312 98 38, e-mail: h.langeveld@acwet.nl) voor een 
informatiebrochure of het sollicitatieformulier.

Het beste traineeship 2007
www.academievoorwetgeving.nl 

Voor meerdere zorginstellingen zijn wij op zoek naar 

Coördinatoren Maatschappelijke 
Verantwoording m/v

Ben jij op zoek naar een parttime job waarin je jezelf kan ontplooien als coördinator / 
adviseur, dan is deze vacature bedoeld voor jou! Allereerst krijg je een interne cursus door 
MaliFlex waarin alle aspecten van Maatschappelijke Verantwoording aan bod komen. 
Vervolgens gebruik je deze informatie bij het assisteren en adviseren van zorginstellingen 
m.b.t. Maatschappelijke Verantwoording. 

De werkzaamheden zijn als volgt:
 • Je coördineert tussen de verschillende afdelingen van een zorginstelling om de nodige
    informatie voor Maatschappelijke Verantwoording bij elkaar te halen. Hierbij is het 
    belangrijk dat je aan deze afdelingen duidelijk maakt welke informatie relevant is. 
•  De verzamelde gegevens controleer je op compleetheid en maakt een terugkoppeling 
   naar de desbetreffende afdeling wanneer er gegevens ontbreken.
•  Wanneer de gegevens compleet zijn rust er op jou de taak (eventueel in samenspel met 
   medewerkers van de zorginstelling) om een maatschappelijk verslag te schrijven en
   deze gegevens in te voeren in een webapplicatie. 
•  Bij deze functie heb je de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel uren en dagen je wilt 
   maken. Bij elke zorginstelling ben je gemiddeld één dag per week bezig. Daarbij kan je
   kiezen voor hoeveel instellingen je als coördinator wilt werken.

Profi el: 
•  Je fungeert minimaal op HBO-niveau en enige ervaring in soortgelijk werk is een pré

Wij bieden:
•  De mogelijkheid om jezelf te ontplooien als projectbeheerder
•  Een interessant uurloon afhankelijk van je leeftijd en ervaring

Meer informatie?
   Contactpersoon:  Dhr. A. Özel, M.Sc.
   Telefoon:  010 - 477 33 77
   Mobiel:   0624 64 68 98
   Website:  http://www.malifl ex.nl
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THINGS TO DO
Persoonlijk vond ik het wel zo fijn dat er wegens de storm geen vuur-
werk was tijdens de nieuwjaarsreceptie. Mijn keel kriebelde nog na van 
de smog van oud-en-nieuw; bovendien leidt vuurwerk alleen maar af 
van de champagne. En het voordeel voor de EUR is dat Collegelid Kees 
van Rooijen nu tenminste een voorraadje op zijn kamer heeft liggen die 
hij later dit lustrumjaar de lucht in kan schieten. 

Wat er wel heel veel was, waren goede voornemens. Niet gek, want zo’n 
beetje iedereen ter wereld, behalve Wilders en Bin Laden, maakt goede 
voornemens. Van Sarkozy – ‘Ik ga voortaan 25 uur per dag dingen doen’ 
– tot Tata – ‘Ik ga iedereen een auto aansmeren’. Zelfs Bush is voorne-
mens Israël en de Palestijnen voorgoed te verzoenen. Dichter bij huis 
zijn ook talloze goede voornemens te beluisteren. Zo heeft Tichelaar zich 
voorgenomen eens en voor altijd het vergrijzingsprobleem op te lossen 
door studenten hun hele studie zelf te laten betalen. En ziet de Advies 
Onderwijsraad studenten graag in een internaat gestopt. Dan studeren 
ze tenminste weer.

Enfin, op de Erasmuscampus stikt het dus ook van de goede voorne-
mens. Ik durf te stellen, afgaand op een door de Universiteit aan mij (en 
2.999 anderen) gratis toebedeeld Things to do -boekje, meer dan gemid-
deld veel. Het handzame ding bestaat uit 174 lege velletjes waarop ik (en 
die 2.999 anderen) kwijt kan wat ik allemaal van zins ben ter meerdere 
glorie van de universiteit tot 2013. Dat is 34,8 velletjes per jaar – krijg die 
maar eens vol. 
Bij nadere bestudering blijken de 174 velletjes niet allemaal leeg. Want 
her en der verspreid staan allerlei one liners van campus-hotshots, waar-
mee ze hun goede voornemens kenbaar maken. En die zijn, zoals gezegd, 
niet mals. Zo wil de decaan van economie zijn faculteit weer het meest 
vooraanstaande centrum voor economisch onderwijs en onderzoek ma-
ken. Zijn collega van de sociale faculteit belooft ‘onderwijs op menselijke 
maat’. Collegelid Van Rooijen gaat, al dan niet met nog meer vuurwerk, 
de aantrekkelijkheid van de campus vergroten. De collegevoorzitter gaat 
voor ‘grenzeloos, multicultureel, diep in kennis en breed in vaardighe-
den’. De beleidsmedewerker onderzoek van het Erasmus MC regelt een 
‘optimale onderzoeksinfrastructuur’ en de voorzitter van de Raad van 
Toezicht zorgt voor ‘best-in-class-onderwijs’ en ‘onderzoek op internatio-
naal niveau’. En zo gaat het nog even door. De een rept over ‘een lichtend 
voorbeeld voor de samenleving, maar ook een magneet die talent trekt 
uit zowel binnen- als buitenland’, de ander over ‘emancipatie en interna-
tionalisatie’. De filosofenbaas doet het zelfs voor niet minder dan ‘excel-
lentie’, en verder wordt er ruimhartig gestrooid met termen als ‘maatpa-
kuniversiteit’, ‘professionele informatievoorziening’ en ‘state-of-the-art 
studieomgevingen die 24/7 bereikbaar zijn’. Het plan van Tichelaar klinkt 
in dit licht als een koopje. En je zou gek zijn als je niet meteen intekent 
op vier jaar internaat. 

Ondertussen ben ik bij het lezen van zoveel ambities totaal geblokkeerd 
geraakt op voornemensgebied. Ik wilde gewoon een beetje minder 
roken, eten, werken en drinken, en wat meer bewegen en op vakantie. 
Maar dat durf ik nu natuurlijk niet meer op te schrijven.

Gert van der Ende

Commentaar
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Nieuw zorgstelsel, 
nieuwe problemen
Twee jaar geleden werd een nieuwe ziekte-
kostenwet ingevoerd. Heeft dat de beoogde 
kostenbesparing opgeleverd? Of is de Ne-
derlandse burger er eigenlijk alleen maar 
op achteruitgegaan? Prof. Roland Bal van 
het iBMG maakt de balans op.

Zelden blijft een 
bachelor alleen
Na je bachelor meteen de arbeidsmarkt 
op en mocht je na een paar jaar alsnog 
een master willen volgen, kan de baas dat 
mooi fi nancieren. Dit is de meest ideale 
situatie volgens minister van Onderwijs 
Ronald Plasterk. Op 1 december zei hij in 
de Volkskrant dat studenten met een ba-
chelordiploma prima aan het werk kunnen. 
De Erasmus universiteit, de studenten en 
bedrijven staan echter niet te springen.

Tussen hennep-
kwekerijen en Turkse 
bakkers
Maar liefst veertig Nederlandse buurten 
werden vorig jaar door minister Vogelaar 
omgedoopt tot ‘Krachtwijk’. In deze 
probleemgebieden is er meer armoede, 
criminaliteit en leegstand waar te nemen. 
Vervelend, maar dat betekent wel dat je er 
goedkoop kunt wonen. Erasmus Magazine 
trok de Rotterdamse getto in en bezocht 
een aantal studenten thuis. 

Meest publicerende 
economen bij EUR
De Erasmus Universiteit eindigt over 2007 
- net als het jaar daarvoor - op de eerste 
plaats in de ESB Economen Top 40. De 
EUR heeft de meest publicerende econo-
men van Nederland en de beste output aan 
artikelen op het gebied van de economie.

Vierkante ogen bij
37ste Filmfestival
Binnenkort staat het Rotterdamse centrum 
weer in het teken van het International Film 
Festival Rotterdam. Gedurende twaalf 
festivaldagen presenteren honderden fi lm-
makers en kunstenaars hun werk aan het 
publiek. Maar hoe scheid je het kaf van het 
koren? Een selectie van het aanbod.

Med students go 
skiing 
Never skied before? No worries! There is 
always enough partying going on amongst 
medicine students! On the principle that 
“everyone can après-ski”, there was plenty 
to go for on the 2007-2008 MFVR ski trip. 



Twee jaar geleden werd een nieuwe ziektekostenwet ingevoerd. Heeft dat de 
beoogde kostenbesparing opgeleverd? Of is de Nederlandse burger er eigen-
lijk alleen maar op achteruitgegaan? Prof. Roland Bal van het instituut 
Beleid en Management Gezondheidszorg maakt de balans op. 
 tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Prof.dr. Roland Bal 
studeerde gezondheids-
wetenschappen aan de 
Universiteit van Maas-
tricht en promoveerde in 
Enschede op zijn onder-
zoek over wetenschap-
pelijke beleidsadvise-
ring. Vervolgens werkte 
hij bij de faculteit der 
Cultuurwetenschappen 
in Maastricht. Sinds 
2001 is Bal verbon-
den aan het instituut 
Beleid en Management 
Gezondheidszorg van 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Aanvan-
kelijk als universitair 
docent en inmiddels als 
hoogleraar Bestuur en 
beleid van de gezond-
heidszorg.
Bal is tevens voorzitter 
van de vakgroep Health 
Care Governance, die 
zich bezighoudt met 
thema’s als kennis-
management binnen 
organisaties en de struc-
turele herzieningen in de 
gezondheidszorg. 

 
         De kwestie
Precies twee jaar 
geleden werd het 
Nederlandse zorgstel-
sel ingrijpend herzien 
met de bedoeling om de 
kosten van de zorg bin-
nen de perken te houden 
en de keuzevrijheid te 
vergroten. Hoe is dat tot 
nu toe uitgepakt? Het 
begint er op te lijken 
dat de premies steeds 
hoger worden, terwijl de 
verzekeringspakketten 
verschralen. Bovendien 
bepalen zorgverzeke-
raars steeds meer door 
wie en waar hun cliën-
ten wordt behandeld 
door het opzetten van 
door hen gefinancierde 
gezondheidscentra.

NIEUW ZORGSTELSEL, 
NIEUWE PROBLEMEN
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aarom was de herziening van het oude 
zorgstelsel ook alweer nodig? “Het oude 
stelsel was een budgetteringsstelsel en 
bracht een aantal grote problemen met 

zich mee. Als je een budget hanteert terwijl de 
vraag tegelijkertijd groeit, ontstaan er allerlei fric-
ties, met name wachtlijsten. Een paar jaar geleden 
bestonden er wachtlijsten van vele maanden, voor 
sommige aandoeningen waren die zelfs langer dan 
een jaar. Die budgettering had ook perverse effec-

ten: artsen konden bijvoorbeeld vanaf september 
gaan golfen, want dan hadden ze hun budget opge-
maakt en stonden er operatiezalen leeg. Aan de an-
dere kant maakte de betaling op verrichtingenbasis 
dat artsen betaald werden voor de fouten die ze 
maakten: als iemand terug moest komen na een 
slecht verlopen operatie was dat gewoon weer een 
nieuwe verrichting. Er zaten allerlei prikkels in dat 
stelsel die niet goed werkten.”

Hoog tijd voor een nieuw stelsel, dus? “Ja, want een 
ander probleem was dat we een heel raar verzeke-
ringsstelsel hadden, waarin je ziekenfondspatiënten 
had en privaatverzekerde patiënten. Dat creëerde 
allerlei gekke ongelijkheden. Het marktstelsel moet 
van de huidige zorgverzekering een meer solidair 
stelsel maken. Iedereen heeft nu dezelfde basisver-
zekering en daar bovenop kun je je dan weer privaat 
gaan verzekeren.”

Hoe zit die marktwerking precies in elkaar? “Dat 
betekent eigenlijk dat zorgaanbieders met verzeke-
raars afspraken maken over door hen te leveren spe-
cifieke zorgproducten. Het gaat er daarbij om hoe-
veel ze daarvan leveren tegen welke prijs. Daarmee 
creëren ze een soort markt. Die verzekeraars hebben 
een bepaald aantal cliënten voor wie ze zorg inko-
pen bij de zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen. Die 
kunnen daarin dus concurrentievoordelen behalen 
door dingen slimmer te organiseren, zodat ze goed-
koper gaan werken. Of ze kiezen ervoor efficiënter 
of patiëntvriendelijker te werken of hogere kwaliteit 
te bieden.” 

Betekent het nieuwe stelsel het einde van de proble-
men? “Dat niet. We zien nu bijvoorbeeld discussies 
ontstaan rond onverzekerden. Iedereen moet ver-

plicht zijn verzekerd, maar het aantal onverzekerden 
neemt toch toe. Het zijn er nu tussen de 250.000 en 
300.000. Dat begint een groeiend probleem te wor-
den.”
 
Wat zijn de gevolgen voor al die onverzekerden? “Zij 
worden eigenlijk alleen maar voor levensbedreigen-
de aandoeningen, bij ernstige ongevallen en dat 
soort dingen behandeld. Sommige ziekenhuizen zijn 
hier heel strikt in, omdat ze anders zelf voor de kos-

ten opdraaien. En dat brengt mogelijk serieuze 
volksgezondheidsproblemen met zich mee.” 

Stevenen we daarmee af op Amerikaanse toestan-
den? “Maar dan op veel kleinere schaal. In Amerika 
gaat het om 47 miljoen mensen die niet zijn verze-
kerd. Dat is daar een veel serieuzer probleem. Maar 
je ziet dus wel dat die aantallen bij ons de laatste ja-
ren ook groeien.“

Is er een oplossing voor? “Dat hangt ervan af waar 
het probleem vandaan komt. En we weten niet goed 
hoe het komt dat die mensen niet zijn verzekerd. 
Vanuit de politiek wordt vaak gezegd dat zij ge-
woon niet willen betalen. De politiek zoekt daarom 
oplossingen in de dwingende sfeer. Terwijl ik denk 
dat het ook heel goed mogelijk is dat mensen het ge-
woon niet kúnnen betalen of dat zij het op de een of 
andere manier administratief niet kunnen bolwer-
ken. Die mensen hebben dus gewoon meer steun 
nodig. Anderzijds is het ook niet echt een optie om 
ervoor te zorgen dat er fondsen beschikbaar zijn 
waardoor deze mensen toch kunnen worden behan-
deld. Want dan zeg je eigenlijk tegen de Nederland-
se bevolking: ‘U hoeft zich niet te verzekeren’. En 
dat signaal wil je ook niet afgeven.”

Ziet u nog andere negatieve effecten van het nieuwe 
stelsel? “Wat ik een gevaarlijke ontwikkeling vind, 
is dat er nu allemaal discussies worden gevoerd 
over mensen met een risicovolle levensstijl. Mensen 
die in het weekend sporten en blessures oplopen, 
mensen die roken en mensen die allerlei gevaarlijke 
dingen doen in hun persoonlijke leven zouden meer 
moeten gaan betalen voor hun zorgverzekering. 
Daar moeten we niet heen, vind ik. Want uiteinde-
lijk komt het er dan op neer dat mensen gaan beta-

len voor hun eigen individuele gezondheidszorgbe-
hoefte. De hele solidariteit van het stelsel raak je 
dan kwijt. En die is juist zo belangrijk.”

Is het probleem van de wachtlijsten nu wel opgelost? 
“Grotendeels wel. Het is niet zo dat je nu overal 
meteen terecht kan. Voor sommige behandelingen 
en bij sommige specialismen zijn er nog steeds toe-
gangstijden, maar overall is het probleem voor een 
groot deel weggewerkt.”

Maar wat betekent dit nu allemaal concreet voor de 
Nederlandse burger? “Die zal steeds meer moeten 
gaan betalen voor de zorg. Dat is onvermijdelijk. 
De zorgvraag zal de komende decennia alleen maar 
blijven stijgen, en dat betekent dat we er ofwel meer 
voor moeten gaan betalen ofwel dat we minder ver-
goed krijgen, dus uiteindelijk ook meer zelf beta-
len.”

Wat moet er volgens u veranderen aan het huidige 
systeem? “Er moet in ieder geval veel meer aandacht 
komen voor de kwaliteit van zorg. Nu vindt het mi-
nisterie dat de sector daar zelf maar voor moet zor-
gen. Zij stellen allerlei eisen aan het veld en sturen 
dan de inspectie op ze af. Maar als je dat als over-
heid zo belangrijk vindt, moet je daar ook veel in in-
vesteren. Een van de grote risico’s van marktwer-
king is dat er steeds meer wordt gefocust op de kos-
ten. Natuurlijk is het heel goed mogelijk om kosten 
te reduceren, maar dat heeft wel een prijs, namelijk 
dat je inboet aan kwaliteit. De eenzijdige prikkel die 
nu op kosten ligt, werkt ook niet motiverend voor de 
mensen die in de zorg werken. En uiteindelijk denk 
ik ook dat kwaliteit gewoon een prijskaartje heeft.“

En de consument betaalt? “Ja, uiteindelijk zal de 
consument die prijs op de een of andere manier 
moeten betalen. Ofwel via belastingen, ofwel via de 
verzekeringen.”

Op 29 februari om 16.00 uur houdt Bal zijn oratie ge-
titeld ‘De nieuwe zichtbaarheid. Sturing in tijden van 
marktwerking’ in de Forumzaal in het M-gebouw.

W
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‘Natuurlijk is het heel goed mogelijk om kosten 
te reduceren, maar dat heeft wel een prijs, 

namelijk dat je inboet aan kwaliteit’
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DILEMMA’S 
VAN DE 
DIERPROEF 
Dierenproeven doet niemand voor zijn ple-
zier, maar voor de wetenschap is het nood-
zakelijk. Dat zeggen de wetenschappers 
van het Erasmus MC. Daartegenover stond 
onder meer een politicus van de dierenpar-
tij, bij het debat over dierproeven 10 januari 
in het Bibliotheektheater in Rotterdam.

Martje Fentener van Vlissingen, hoofd van 
het Erasmus Dierenenxperimenteel Centrum, 
laat via de overheadprojector een konijnenhok 
zien dat zij gebruikt. Het is groter dan het 
gemiddelde konijnenhok en kost 1700 euro. Ze 
wijst de bezoekers streng op de ethische codes 
waaraan wetenschappers zich moeten houden 
in Nederland. “West-Europa is koploper wat 
betreft dierenwelzijn bij proeven.” Bovendien 
is het de maatschappij zelf die vooruitgang 
wil zien in de medische wetenschappen. “Die 
ketenverantwoordelijkheid wordt nog wel eens 
vergeten.”
Ype Elgersma, neurobioloog bij Erasmus 
MC, test liever niet op dieren. Maar voor zijn 
hersenonderzoek, naar onder meer dementie, 
is er geen alternatief, zegt hij. “Je kan een 
mens nu eenmaal niet vragen om zijn levende 
hersenen af te staan.” De muizen worden getest 
in een proefopstelling of meteen doodgemaakt 
om alleen de hersenen te gebruiken. “Ongeveer 
drie muizen per dag worden gebruikt. Maar als 
je bedenkt dat een kleine uil vijf muizen per dag 
eet, dan komt het toch in een ander perspectief 
te staan.”
Volgens Niko Koffeman, die in de Eerste Kamer 
zit voor de Partij voor de Dieren, gebruiken de 
twee voorgaande sprekers de wetenschappelijke 
vooruitgang te snel als een vrijbrief om proeven 
te doen: “Er moet beter gezocht worden naar 
alternatieven. We schamen ons nu voor hoe we 
vijftig jaar geleden nog met chimpansees bezig 
waren. Over vijftig jaar schamen we ons voor 
hoe we nu met dieren omgaan. Stel je eens voor 
dat een hogere levensvorm dan de mens hier op 
aarde komt en ons zo behandelt?” DR

NIEUWE RSM-DECAAN 
WIL BV VERSTERKEN
De RSM Erasmus University heeft de internationale topper die ze zochten. Dat is althans de indruk 
vanuit de wandelgangen over de nieuwe decaan George S. Yip die half januari zijn entree maakt.

Iemand met een groot internationaal netwerk, erva-
ring met zowel de academische wereld als met het 
bedrijfsleven, staat goed te boek, heeft een stevig 
profi el en geeft de EUR een internationale uitstra-
ling. Dat zijn enkele bewoordingen waarmee Yip 
wordt omschreven. Ook Frank Wijen, die in de hoe-
danigheid van voorzitter van de Faculteitsraad bij 
de sollicitatieprocedure betrokken was, heeft alle 
vertrouwen in Yip. Hij verwacht dat Yip de 
Business School in ‘de beoogde richting van excel-
lent onderwijs en onderzoek kan sturen’. Over de 
arbeidsvoorwaarden weet Wijen niets te melden. 
“Hij zal een gunstig aanbod van het College van 
Bestuur hebben gekregen. Dat lijkt me logisch, 
want als je voor zo’n baan goede mensen wilt, moet 
je niet voor een dubbeltje op de eerste rij willen zit-
ten.”
De zestigjarige Yip komt van Capgemini 
Consulting in Londen waar hij de laatste twee jaar 
vice-president en directeur was van de onderzoeks- 
en innovatieafdeling. Een positie die hij kon bekle-
den, omdat hij was vrijgesteld door de London 
Business School. Hier had hij een aanstelling als 
hoogleraar strategie en international management. 
Yip studeerde economie en rechten in Cambridge 
en haalde zijn MBA aan Cranfi eld School of 
Management en de Harvard Business School waar 
hij ook zijn titel ‘doctor of business administration’ 
behaalde. 
Het grootste deel van zijn leven heeft de nieuwe de-
caan in de Verenigde Staten en Engeland doorge-
bracht en hij heeft dan ook een dubbele nationaliteit 
(Brits en Amerikaans). De Nederlandse nationali-
teit is hem evenwel niet vreemd. Zijn vader en 
grootvader waren in Indonesië namelijk Nederlands 
staatsburger omdat zijn grootvader voor de 
Nederlandse overheid werkte. 
De baan bij de RSM ziet als hij als mooi slotak-

koord van zijn carrière. De gedachte over een deca-
naat speelde al langer, maar pas toen Rotterdam 
hem benaderde, maakte hij de overstap. De reputa-
tie en ambities van de RSM waren daarvoor door-
slaggevend. Van Nederland zelf weet hij nog niet 
veel behalve dat het een schoon land is waar alles 
goed werkt en dat mensen op een informele manier 
met elkaar omgaan. Moeders op de fi ets zijn hem 
ook opgevallen. Het frequente fi etsgebruik in 
Nederland is voor hem reden om zijn eigen fi ets van 
Londen naar Kralingen te verhuizen. 
In zijn vrije tijd gaat Yip graag naar het theater of 
de opera. ‘Le nozze di Figaro’ van Mozart is zijn fa-
voriete stuk. In de literatuur gaat zijn voorkeur mo-
menteel uit naar de boeken van Ian McEwan. 
“Daarvoor las ik veel van VS Naipaul en verder ben 
ik altijd wel bezig in een boek over geschiedenis. 
The Finacial Times en The Economist gebruik ik 
om op de hoogte te blijven van het nieuws. Aan tele-
visie kijken kom ik niet zo vaak toe, maar als ik 
kijk, dan het liefst naar een wedstrijd van 
Tottenham Hotspur.”
Waar Yip het meest naar uitkijkt in zijn nieuwe 
baan is het versterken van de MBA, de opleiding 
die ondergebracht is in de BV van de faculteit. Het 
minst aantrekkelijk van zijn nieuwe positie vindt hij 
het gedwongen alleen wonen. Zijn vrouw, met wie 
hij 37 jaar getrouwd is, blijft in Londen waar ze als 
linguïst werkt bij het University College London. 
De komst van Yip heeft ook voor de EUR wat prak-
tische consequenties. Overleggen tussen de deca-
nen en het College van Bestuur zullen voortaan in 
het Engels gevoerd worden. Maar of alle beleids-
stukken daarom vertaald zullen worden, is nog on-
duidelijk. Niet iedereen is happig op het produceren 
of laten circuleren van Engelstalige beleidsnota’s. 
MG

Rector (links) en Collegevoorzitter (rechts) heffen het glas met de nieuwe RSM-decaan George S. Yip.                           (foto: RvdH)
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STORMACHTIG BEGIN

Afgelopen kalenderjaar mochten studenten maxi-
maal 10.630,74 euro netto bijverdienen zonder ge-
volgen voor hun studiefi nanciering. Verdienden ze 
meer, dan moeten ze nu een deel van hun beurs en 
OV- jaarkaart terugbetalen. 
Komend jaar verandert de berekening. In 2008 mag 
het belastbaar loon (of het verzamelinkomen) niet 
hoger zijn dan 12.916,17 euro. Daaronder wordt 
verstaan de bruto inkomsten min de aftrekposten. 
Je kunt dus 12,9 duizend euro bruto bijverdienen en 
nog eens pakweg honderd euro reiskostenvergoe-
ding krijgen zonder dat je over de bijverdiengrens 
heengaat.

Aangezien studenten niet veel belasting betalen en 
bovendien vaak geld terugkrijgen van de belasting-
dienst, komen de bedragen van de bijverdiengrens 
in 2007 en 2008 op hetzelfde neer, meent het ISO. 
Om het in beleidsjargon te zeggen: de maatregel is 
‘budgetneutraal’ ingevoerd.
Maar net als vorig jaar moeten studenten op hun 
hoede blijven, vooral als ze een eigen bedrijfje heb-
ben. Zie de website van de IB-groep, waarop de re-
geling tegenwoordig helder staat uitgelegd. Wie 
wist bijvoorbeeld dat inkomsten uit een loterij niet 
meetellen voor het verzamelinkomen? HOP

WELLICHT EIGEN CAO STUDENTEN IN HORECA 
Als het aan vakbond De Unie ligt, krijgen studenten en scholieren met een bijbaantje in de horeca 
straks een eigen cao. Meer loon is voor hen interessanter dan sparen voor pensioen en extra vrije 
dagen.

De Unie reageert op de uitkomst van een onderzoek 
onder werknemers in de horeca. Daaruit blijkt dat 
negentig procent van de jongeren met een bijbaantje 
in restaurant, hotel of café aparte arbeidsvoorwaar-
den wenst. Afspraken over pensioenen en verlofda-
gen, vastgelegd in de reguliere cao, zijn volgens de 
vakbond niet aan hen besteed. “Het zijn passanten, 
ze blijven toch niet in de sector werken”, zegt Unie-
onderhandelaar Han ter Halle in dagblad Trouw. 
Ruim 130.000 van de 330.000 werknemers in de ho-
reca zijn studenten en scholieren met een bijbaantje. 
De Unie heeft het voorstel inmiddels ingebracht bij 
onderhandelingen met werkgevers in de horeca en 
hoopt dat ook de andere vakbonden een studie naar 

de mogelijkheden steunen. 
Zo’n studie zou noodzakelijk omdat er nog wel wat 
haken en ogen aan het plan zitten: “Waarschijnlijk 
moet de pensioenwet ervoor worden aangepast. We 
hebben niet de illusie dat we dit nu gelijk kunnen 
regelen”, aldus Ter Halle in Trouw.
Voorzitter Lisa Westerveld van studentenvakbond 
LSVb is blij met het initiatief en gaat er binnenkort 
met De Unie over doorpraten. Of een aparte cao 
voor studenten ook in andere branches denkbaar is, 
kan ze niet zeggen. “In de horeca lijkt in elk geval 
duidelijk dat studenten geld willen verdienen en 
niet al voor hun pensioen willen sparen.” HOP

‘BALKENENDE-NORM’ 
MINDER VAAK 
OVERSCHREDEN
In 2006 verdienden 53 personeelsleden van 
universiteiten en hogescholen meer dan een mi-
nister – twaalf minder dan in 2005. Het aantal 
ontslagvergoedingen nam bovendien fors af. 

In 2006 werd de zogeheten Balkenende-norm voor 
de publieke en semi-publieke sector verhoogd van 
158.000 naar 171.000 euro, het gemiddelde jaarloon 
van een minister. Misschien wel daarom werd de 
norm minder vaak overschreden dan in 2005, toen 
het hoger onderwijs nog 65 grootverdieners telde. 
Dit blijkt uit het overzicht van topinkomens dat het 
ministerie van Binnenlandse Zaken vlak voor Kerst 
publiceerde. 
Bij de universiteiten verdienden 25 bestuurders 
en medewerkers meer dan een minister. Pensioen-
vergoedingen telden daarbij mee, maar eventuele 
ontslagvergoedingen niet. Ook vijftien hoogleraren, 
onderzoekers en docenten overschreden de salaris-
norm die bepaalt wanneer instellingen tot open-
baarmaking in het jaarverslag moeten overgaan. 
Twee bestuurders van de Wageningen Universiteit 
verdienden meer dan drie ton, net als de scheidende 
rector van de Universiteit Utrecht, die een hoge 
pensioenvergoeding meekreeg.
Inclusief gouden handdrukken verdienden 76 perso-
neelsleden van universiteiten en 17 van hogescholen 
meer dan een minister. De hoogste ontslagvergoe-
ding (581 duizend euro) ging naar een hoogleraar 
van de TU-Delft, die haar ex-werknemers in 2006 
in totaal minstens 5,5 miljoen euro meegaf. Het 
was nog slechts het staartje van de grootscheepse 
reorganisatie die in 2005 haar beslag kreeg: toen 
keerde Delft ten minste 32,5 miljoen aan ontslagver-
goedingen uit.
Ook andere instellingen deden het in 2006 wat 
kalmer aan: de Universiteit van Amsterdam gaf 
ex-werknemers volgens de lijst 2,5 miljoen euro 
mee (in 2005 nog 6,5 miljoen), de Rijksuniversiteit 
Groningen 265 duizend euro in plaats van 5,8 mil-
joen, de Universiteit Maastricht 540 duizend euro 
in plaats van vier miljoen en de Universiteit Utrecht 
niets, tegen zes miljoen in 2005. Let wel: alleen de 
ontslagvergoedingen die ervoor zorgden dat de 
ontvangers boven de Balkenende-norm uitstegen, 
zijn in deze lijsten openbaargemaakt. De werkelijke 
bedragen zullen hoger liggen. 
In opdracht van de commissie-Dijkstal wordt mo-
menteel een onderzoek uitgevoerd naar de aard van 
de ontslagvergoedingen in 2005. Het daaropvol-
gende advies wordt dit jaar verwacht. Het kabinet 
moet nog reageren op het eerdere advies van de 
commissie over de hoogte van salarissen in de semi-
publieke sector waartoe ook de universiteiten en 
hogescholen behoren. HOP 

Enkele honderden personeelsleden en studenten 
hadden zich maandag 7 januari naar de centrale 
collegehal begeven voor de nieuwjaarsreceptie, 
waardoor deze doorgaans hogelijk ongezellige 
ruimte in luttele minuten werd omgetoverd tot een 
sfeervolle locatie. 
Medewerkers en studenten werden vergast op een 
korte nieuwjaarsspeech van de collegevoorzitter 
Oosterwijk. Die deelde mee dat er in het lustrum-

jaar 2008 ‘ongelofelijk veel te doen’ doen is. Hij at-
tendeerde ergo de aanwezigen op het speciale voor 
de gelegenheid in een oplage van 3.000 exemplaren 
gedrukte ‘Things to do’-boekje. ‘Gebruik dat boek!’ 
Hierna kon het champagneglas worden geheven. 
Het geplande vuurwerkspektakel vond echter geen 
doorgang. Dat werd wegens de te harde wind afge-
last. GE  

BIJVERDIENGRENS VOORTAAN BRUTO
De bijverdienregeling voor studenten is gewijzigd. Voorheen keek de IB-groep naar het netto-
inkomen, maar in 2008 telt het ‘belastbaar loon’. Toch kunnen studenten evenveel bijverdienen 
als voorheen, verwacht studentenorganisatie ISO.

Geen vuurwerk, wel champagne voor het naar de nieuwsreceptie toegestroomde publiek.           (foto’s: Ronald van den Heerik)
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Het NSO is een bijzonder orkest omdat het jaarlijks 
opnieuw wordt samengesteld uit studenten die zich 
naast hun studie aan hogeschool of universiteit be-
zighouden met klassieke muziek. Voor de orkestle-
den staat de maand februari geheel in het teken van 
het NSO. Aan het begin van de maand trekt het or-
kest zich tien dagen terug om onder leiding van een 
gerenommeerde dirigent een ambitieus programma 
in te studeren. Dit jaar is dat Micha Hamel, behalve 
dirigent ook componist en dichter. Na de repetitiepe-
riode wordt het programma tien avonden achter el-
kaar uitgevoerd op alle grote Nederlandse concert-
podia, waaronder Het Concertgebouw in Amster-
dam (19 februari), de Dr. Anton Philipszaal in Den 
Haag (15 februari), en natuurlijk De Doelen in Rot-
terdam (12 februari).
Onder leiding van Hamel brengt het orkest dit jaar 
een prachtig programma ten gehore. Het concert be-
gint met een nieuwe compositie van de jonge compo-
nist Joey Roukens, getiteld ‘From funeral to funfair 
(and back..)’. Daarna volgt het ‘Dubbelconcert’ van 
Johannes Brahms. Als klapper op de vuurpijl waagt 
het orkest zich dit jaar aan de ‘Zevende symfonie’ 
van Anton Bruckner. 
Dit jaar maken maar liefst drie Rotterdamse studen-
ten deel uit van het NSO: bedrijfskundestudent Pe-
pijn Zoon (trombone), Paulus Regandi (viool), die 
bezig is met een master Finance and Investments, en 
student Algemene Cultuurwetenschappen Ariette 
van Elden (altviool). Van Elden is bovendien secreta-
ris van het orkest en heeft daarvoor haar studie aan 
de EUR een jaar in de ijskast gezet.
Traditiegetrouw vertrekt het NSO na het laatste 
concert in Nederland naar een stad in het buitenland 
om de tournee daar af te sluiten. Dit jaar reist het 
NSO af naar St. Petersburg waar ze een concert zul-
len geven in één van ’s werelds grootste musea, de 
Hermitage, en in de Peterhof, het paleizencomplex 
van de Russische tsaar Peter de Grote. GE
<fotobijschriften>

NEDERLANDS STUDENTENORKEST NAAR ST. PETERSBURG
Voor alweer de 56ste maal gaat het Nederlands Studenten Orkest (NSO) op tournee. In het gelegenheidsorkest spelen dit jaar drie studenten van 
de Erasmus Universiteit hun partijtje mee.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Studentenmonitor van het 
ministerie van OCW. Daarin zijn gegevens verza-
meld aan de hand van een enquête onder veertien-
duizend studenten. Hbo-studenten zijn met 35,5 uur 
studie ijveriger dan hun universitaire collega’s, die 
wekelijks 32 uur met hun opleiding bezig zijn. 
Studenten investeren ook meer tijd in hun bijbaan: 
in het collegejaar 2005/06 werkten ze 9,4 uur per 
week achter de bar of in het magazijn van de super-
markt, tegen 8,6 uur in het jaar ervoor. 
De Studentenmonitor besteedt dit jaar extra aan-
dacht aan de doorstroming van de bachelor- naar de 
masteropleiding. Uit het onderzoek blijkt dat maar 
tien procent van alle studenten ontevreden is over 

het voorlichtingsmateriaal waarmee zij hun keuze 
voor een vervolgstudie bepalen. 
Universitaire studenten vinden een masteropleiding 
vanzelfsprekend: slechts vijf procent van de acade-
mische studentenpopulatie wil na de bachelorfase 
meteen aan het werk. De rest zegt een vervolgoplei-
ding te ambiëren. Ongeveer driekwart blijft oplei-
ding en instelling trouw en wil een doorstroommas-
ter kiezen die naadloos aansluit op de 
driejarige bacheloropleiding. Twaalf procent gaat 
voor een masteropleiding in een andere discipline, 
en een kleine tien procent voor de zwaardere tweeja-
rige researchmaster. 
Van de ondervraagde hbo-studenten is maar een 

kwart van plan na de bachelor een masteropleiding 
te volgen. Die terughoudendheid laat zich eenvoudig 
verklaren: een bacheloropleiding in het hbo duurt 
niet drie, maar vier jaar en levert een prima arbeids-
marktkwalificatie op. Wie desondanks voor een ver-
volgopleiding op masterniveau kiest, is - enkele op-
leidingen in de zorg-, onderwijs-, of kunsthoek uit-
gezonderd 
- aangewezen op een (dure) private MBA-opleiding 
of op op het aanbod van de universiteiten. 
Minister Plasterk liet de afgelopen maanden her-
haaldelijk weten dat hij de overgang van bachelor- 
naar masteropleiding wil aanpassen: hogescholen 
moeten meer ruimte krijgen om met overheidssteun 
masters aan te bieden, en aan de universiteit moet 
het minder vanzelfsprekend zijn dat de overgrote 
meerderheid van de studenten voor een 
doorstroom-master kiest. Komend voorjaar stuurt 
hij hierover een notitie naar de Tweede Kamer. HOP 

MEER TIJD VOOR STUDIE EN BIJBAAN
Studenten steken meer uren in hun opleiding. Voltijdstudenten waren in het studiejaar 
2005/2006 gemiddeld 34 uur per week aan het blokken: twee uur meer dan in het jaar daar-
voor. Ook hun bijbaantje vergt meer tijd.

Boven de trombonesectie met rechtsachter Pepijn Zoon; onder violist Paulus Regandi en Ariette van Elden.



  Gijs van Oenen

VOORNEMEN 
 
Goede voornemens maak ik nooit. Ook dit jaar 
niet. Zulke voornemens zijn doorgaans na een 
week of wat alweer verwaterd. Dat zit al bijna 
in het woord besloten: voor-nemen impliceert 
al haast een voor-behoud. Waarom zou je je 
iets voornemen, in plaats van het gewoon te 
doen?
      Toch heb ik sinds vanochtend een voor-
nemen. Ik heb het niet gemaakt, het viel me 
gewoon in. Het is iets wat ik al heel lang wil, 
maar wat er nooit van komt. Het is iets heel 
simpels, heel dagelijks, maar tegelijk iets 
fundamenteels. Mijn voornemen is: leesbaar 
schrijven.
      Ik bedoel dan niet leesbaar schrijven in de 
zin van mooi, goed gestructureerd, gramma-
ticaal correct, to the point, overzichtelijk, met 
een begin, midden en eind, de d’s en t’s waar 
ze horen – dat kan ik allemaal al. Met lees-
baar schrijven bedoel ik: een pen pakken, iets 
opschrijven, en een maand later nog kunnen 
lezen wat er staat.
      Vroeger kon ik dat. Op de lagere school, 
wat heet, zelfs op de kleuterschool, ging het 
nog prima. Een opstel van toen ik tien was, 
kan ik nu nog moeiteloos lezen. Maar hoe 
meer en hoe vaker ik schrijf, hoe onleesbaar-
der het wordt. En het gekke is: ik begrijp 
eigenlijk niet waarom. Altijd heb ik de illusie: 
als ik maar wil, kan ik netjes schrijven. Alleen 
gebeurt het om de een of andere reden zel-
den, of nooit.
      Vreemd, want allerlei andere vaardigheden 
verleer je niet. Zo kan ik nog steeds probleem-
loos rechtdoor en zonder handen fietsen, 
redelijk (hoewel niet goed genoeg) piano 
spelen, en zelfs kan ik – bleek laatst toen ik dit 
voor het eerst deed – vanaf een meter of tien 
een pijl in een roos schieten. Maar leesbaar 
schrijven, ho maar.
      Dat wil ik dus nu veranderen. Om te begin-
nen om praktische redenen. Als ik commen-
taar bij stukken van studenten of collega’s 
schrijf, is het best handig als ze dat ook kun-
nen lezen. Wat heet, het is wel zo handig als 
ik de aantekeningen die ik gisteren maakte, 
vandaag zelf nog kan lezen. Dat is lang niet 
altijd zo.
      Maar eigenlijk vooral om principiële re-
denen. Schrijven is iets dat bij je hoort, het is 
een vorm van zelfverwerkelijking. Niet meer 
leesbaar kunnen schrijven, vind ik een vorm 
van zelfverlies, een soort moderne vervreem-
ding. Als je leesbaar schrijft, zo vermoed ik, 
begrijp je jezelf ook beter. Wat je schrijft, ben 
je zelf – in de grafologie schuilt een kern van 
waarheid. 
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Dankzij onder meer de overwinning van de Oude 
Vier op het Amsterdam-Rijnkanaal tijdens de Varsi-
ty en winst van de Oude Acht op de ‘Head of the Ri-
ver’ werd roeivereniging Skadi op 19 december ge-
kroond tot Sportploeg van het afgelopen jaar. 
Maar er was meer EUR-succes tijdens gala Rotter-
dam Sportstad Awards, georganiseerd door Rotter-
dam Topsport. Student geneeskunde Elisabeth Wil-
leboordse werd verkozen tot Sportvrouw van 2007. 
De andere genomineerden in deze categorie waren 
hockeyster Fatima Moreira de Melo en bridgester 
Marion Michielsen. Judoka Willeboordse dankte 
haar uitverkiezing aan onder meer een bronzen plak 
tijdens het WK in Rio de Janeiro (in de categorie 63 
kilogram) en vier World Cup-zeges. Het is voor haar 

de tweede maal dat ze deze Maasstedelijke eretitel 
mag dragen. GE

SKADI SPORTPLOEG VAN 2007
Skadi mag zich Rotterdamse Sportploeg van het Jaar 2007 noemen. Geneeskundestudent en 
judoka Elisabeth Willeboordse werd verkozen tot sportvrouw van het vorige seizoen.

ZWOEGEN VOOR EEN EIGEN STEK
De leden van rugby studentenvereniging RSRC spelen eind januari op een mooi veld, douchen 
in opgeknapte kleedkamers en ‘pilzen’ in hun nieuwe kantine aan de Lucie Vuylstekeweg 40. De 
rugbyers waren eerder ondergebracht bij voetbalclub Noc, maar toen deze haar kantine ver-
kocht vanwege een fusie met een andere club, moesten zij op zoek naar een nieuwe locatie. 

De Oude Acht van Skadi in actie.

Van de gemeente Rotterdam kreeg RSRC een leeg-
staande voetbalkantine in Kralingen aangewezen, 
waar niet veel meer van over was. “De muren ston-
den nog overeind, maar verder was het een zooi”, 
begint Winfred Damler, president van de vereni-
ging. De rugbyers besloten tot heropbouw van het 
pand, aangezien platgooien en nieuw opbouwen te 
prijzig werd. Vanaf oktober zijn steeds vijf à tien le-
den in het weekend aan de slag gegaan met het slo-
pen van onder andere de vloer en muren. Daarna is 
een aannemer begonnen het geheel weer op te knap-
pen. Er is bijvoorbeeld een muur uit gesloopt, nieu-
we waterleidingen zijn aangesloten en overal is 
nieuw glas in gezet. 
Zoals bij elke verbouwing, moest de rugbyvereni-
ging enkele tegenslagen incasseren. Zo werd ge-
dacht dat het dak asbest bevatte, maar na inspectie 
bleek dit niet waar te zijn. Wel moest het dak stevig 

onder handen genomen worden. En het slopen van 
de vloer kostte niet één dagje, maar veel meer. Alle 
inspanning was echter niet voor niets, want het 
clubhuis heeft al aardig vorm gekregen. “Qua in-
richting willen we er een oude, Engelse kroeg van 
maken met veel donker hout”, fantaseert de presi-
dent. 
Damler hoopt dat alle werkzaamheden eind januari 
afgerond zullen zijn. Daar kijken we nu al naar uit, 
want we zijn er blij mee. “De superlocatie heeft een 
goed veld, eigen parkeerplaats en straks ook een 
splinternieuwe kantine.” De officiële opening van de 
sportlocatie zal tegen die tijd niet onopgemerkt voor-
bijgaan. “Er zal een mooi feestje komen voor ieder-
een die heeft geholpen en niet te vergeten de spon-
sors”, aldus de rugbyer. Bovendien hoopt RSRC 
met het sportcomplex nieuwe leden aan te trekken, 
want daar is dan ruimte genoeg voor. LS (foto: LW)

Winfred Damler voor het nieuwe clubhuis.



(On)gehoord
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage wil 
schrijven over zaken die 
de Erasmus Universiteit 
in de meest brede zin of 
het hoger onderwijs in 
het algemeen betreffen. 
Anonieme bijdragen 
worden niet geac-
cepteerd. Ingezonden 
stukken dienen te zijn 
voorzien van naam, 
adres en telefoonnum-
mer of emailadres. De 
redactie behoudt zich 
het recht voor stukken 
in te korten, dan wel (in 
overleg) aan te passen. 
Wilt u reageren, stuur 
uw bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 
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De ingezonden brief onder de kop ‘VERGETELHEID’ in EM van 
29 november 2007 schetst een somber beeld van de relatie 
tussen de universiteit en haar vroegere werknemers. Gelukkig 
kan in contrast met de ervaring van Emeritus professor Willi-
am Hartman een opgewekter plaatje worden geschetst. Al-
dus: het College van Bestuur nodigt ieder jaar op de dies de 
gepensioneerden en oudgedienden uit voor een feestelijke 
lunch in het restaurant Siena. Volgens de traditie geeft de 
voorzitter van het College bij die gelegenheid in een kort ver-
haal de stand van zaken bij de EUR en vertelt hij iets over toe-
komstplannen. Namens gepensioneerden wordt de universi-
teit gefeliciteerd met haar verjaardag.
Dan is er verder voor de gepensioneerden een- of tweemaal 
per jaar een uitstapje. Bij voorbeeld, zoals in het afgelopen 
jaar, naar Oriëntalis en het Afrika-museum in Groesbeek. Op 
zo’n dag krijgt men weer ruim de kans elkaar te spreken en 
herinneringen op te halen. De uitstapjes worden afgewisseld 
met ontvangsten op de universiteit, waar men van de laatste 

ontwikkelingen op Woudestein of Hoboken op de hoogte 
wordt gesteld. Deze activiteiten worden georganiseerd door 
de Werkgroep Gepensioneerden en Oudgedienden met admi-
nistratieve en financiële steun van de universiteit. De werk-
groep verzorgt ook een nieuwsbrief met berichten die in het 
bijzonder voor betrokkenen van belang zijn.
Wie zich heeft opgegeven voor toezending van de uitnodigin-
gen zal niet gauw spreken van ‘gebrek aan aandacht’ – en dat 
geldt zowel voor emeriti als voor andere uitgedienden. Staat 
uw naam niet op de verzendlijst? Bel (010) 408 1777, of mail  
ieb@daz.eur.nl

Wie sprak daar van vergetelheid? Meedoen – en je weet wel 
beter.

Leo de Oude, 
namens de Werkgroep Gepensioneerden en Oudgedienden

VERGETELHEID? WELNEE!
Brief

In EM nr. 9 van december jongstleden doet Leonhard van 
Geijn zich tekort door te stellen dat hij ‘slechts student is’ die 
‘geenszins pretendeert’ ‘in één artikeltje Schinkel de les te le-
zen’. Hij doet zich tevens tekort door op basis van een inter-
view een wel zeer krakkemikkige schets te geven van ideeën 
die in mijn boek ‘Denken in een tijd van sociale hypochondrie. 

Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij’ uitvoerig be-
sproken worden. Wie wil weten waarom ik niet stel dat het 
organicistische model (en niet: het ‘organische model’) ‘rechts’ 
is, kan daarin stof te over vinden.

Willem Schinkel, faculteit der Sociale Wetenschappen

 ‘DE SOCIALE HYPOCHONDRIE VAN 
WILLEM SCHINKEL’

Reactie op

Advertentie
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ZELF DOKKEN
Om de kosten van de vergrijzing op te vangen, 
heeft PvdA-fractieleider Jacques Tichelaar nog 
wel een ideetje: studenten moeten hun studie 
helemaal zelf gaan betalen. Dat komt voor een 
universitaire student neer op zo’n 65.000 euro. 
Studenten kunnen het hele bedrag van de 
staat lenen. Ze betalen terug wanneer ze gaan 
verdienen. Is er één student te vinden die de 
dekselse Tichelaar bijvalt?

Steven van Dongen, eerstejaars bedrijfskunde: 
“Het kan me eigenlijk niet zo veel schelen. Mijn 
ouders betalen nu alles. Mijn studiefinanciering 
maak ik op aan leuke dingen. Krijg ik die ook 
niet meer? Ja, dat is k..!” 

Soraya Putman, eerstejaars algemene cultuur-
wetenschap: “Je wordt dan op zo’n jonge leef-
tijd meteen al met een enorme schuld opgeza-
deld. Ik vind dat eng. Dat lijkt me geen manier 
om onderwijs te stimuleren.” 
         
Paul van Iterson, derdejaars economie en infor-
matica: “Ik betaal liever niks. Het is vervelend, 
maar ergens vind ik het wel terecht. Ten slotte 
ben je zelf degene die het meeste aan de studie 
heeft. Dan moet je die ook zelf betalen. Zeker 
als je er genoeg mee gaat verdienen. Voor mij 
zit een goed salaris er wel in. Maar ik vind wel 
dat er rekening moet worden gehouden met de 
studenten die uit meer ideologische overwe-
gingen zijn gaan studeren. Het is maar de vraag 
of je met biologie of milieukunde een hoge stu-
dieschuld kunt terug betalen. Terwijl je dan wel 
veel kan betekenen voor de maatschappij.”

Bas Benschop, derdejaars economie en informa-
tica: “In mijn groep zat een jongen uit Surina-
me. Die moest duizenden euro’s zelf betalen 
voor zijn opleiding hier. Die studeerde hard en 
haalde alles in één keer. De bachelor haalde hij 
in drie jaar en de master haalt hij met een bij-
baan ernaast. Het motiveert misschien wel. Al 
heb ik ook liever dat de overheid meebetaalt.”

Sharon Oe, derdejaars criminologie: “Ik denk dat 
er veel minder mensen zullen zijn die dan gaan 
studeren. Of dat mensen alleen nog maar kie-
zen voor de studies waarmee je je schuld mak-
kelijk terug kunt betalen. Dan krijg je dus alleen 
nog maar economen.”

Ashley Wade, tweedejaars beleid en manage-
ment gezondheidszorg (BMG): “Ik betaal mijn 
opleiding al voor een groot deel uit eigen zak, 
met een studielening. Nog meer lenen zou me 
afschrikken. Ik vind het ook onzinnig. Wij moe-
ten als jongeren toch al opdraaien voor de ver-
grijzing. Ze zouden in de jongeren moeten in-
vesteren. Wanneer wij niet gaan studeren, ra-
ken we minder hoog opgeleid, hebben we min-
der te besteden en betalen we minder belas-
ting.” 

  Aangeschoten

AHMET YESIL
25 november 1983 – 28 november 2007

Op 30 november 2007 bereikte ons het bericht dat Ahmet Yesil op 
28 november plotseling en totaal onverwacht is overleden. Bij het 
zwemmen kreeg hij het plotseling benauwd; hij overleed aan een 
hartstilstand. Enkele dagen voordat het noodlot zich voltrok, vierde hij 
nog uitbundig zijn 24e verjaardag en benadrukte hij herhaaldelijk hoe 
blij hij was dat iedereen er voor hem was ...

Ahmet Yesil studeerde sinds september 2003 Business Administration/Bedrijfskunde. 
Medewerkers van de faculteit kenden hem als een gemotiveerde en hardwerkende student, die op 
een paar vakken na zijn Bachelorprogramma had afgerond. Naast zijn studie werkte hij hard en 
had diverse parttime banen in de financiële sector, die zijn ambitieuze plannen weerspiegelden. 
De afgelopen jaren had hij hierdoor veel professionele bagage opgebouwd. Zijn motto was dan 
ook: ‘Success is my only option’. Dat hij zijn plannen niet meer waar zal kunnen maken, is tragisch 
voor zowel zijn ouders en vrienden als voor RSM Erasmus University, die in hem een veelbelovende 
student verliest.

Zijn vriendin Ebru Ibis, die ook Bedrijfskunde studeert, en zijn naaste vrienden karakteriseren hem 
als een rustige, integere, liefdevolle en charismatische jongeman die zijn vrienden zorgvuldig 
uitkoos. Hij leefde met veel respect: voor zijn familie, voor zijn vrienden en voor het leven. Hij was 
daarnaast ook een echte ‘levensgenieter’, die naast zijn drukke programma toch altijd tijd vrij 
maakte voor de mensen die het belangrijkste voor hem waren. Met zijn humor kon hij iedereen 
aan het lachen krijgen.

Wij wensen zijn ouders, zijn zussen, zijn vriendin en iedereen die hem een warm hart toedroeg, 
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Eric Waarts, Dean BSc & MSc programmes RSM Erasmus University

In memoriam

Van der Schot



ZELDEN BLIJFT HET BIJ EEN 
BACHELOR ALLEEN

Cijfers
Geslaagde bachelors die 
niet direct doorstromen 
naar master per 
academisch jaar
2004-05 13,6%
2005-06 17,1%
Bron: VSNU 1cHO 
2006: Examencohorten

De eerste lichting 
geslaagde bachelor-
studenten komt uit 
studiejaar 2004-05 dus 
veel cijfers zijn nog niet 
bekend over het wel of 
niet direct doorstromen 
naar een master. Uit 
tabel 1 blijkt dat van de 
eerste lichting bache-
lors 13,6 procent niet 
meteen doorstudeert 
en in het daaropvol-
gende studiejaar ligt het 
percentage iets hoger. 
Waar de wo-bachelors 
die zich niet gelijk gaan 
specialiseren hun tijd 
mee vullen, is nog niet 
bekend bij de Vereni-
ging van Universiteiten 
(VSNU). Waarschijnlijk 
gaat een deel werken om 
een paar jaar later toch 
een master te volgen bij 
dezelfde of een andere 
universiteit. Een ander 
deel studeert waar-
schijnlijk verder in het 
buitenland.

Ben jij goed voorbereid 
op de arbeidsmarkt na 
het behalen van je.....?
          bachelor      master
Ja      12,9%         56,8%
Nee   47,5%        19,9%
Geen idee / geen mening
         39,6%         23,3%
Bron: SUM studen-
tenonderzoek naar 
bachelor-masterstelsel, 
november 2007
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Na je bachelor meteen de arbeidsmarkt op en mocht je na een paar jaar als-
nog een master willen volgen, kan de baas dat mooi financieren. Dit is de 
meest ideale situatie volgens minister van Onderwijs Ronald Plasterk. 
Vorig jaar 1 december zei hij in een interview in de Volkskrant dat studenten 
met een bachelordiploma op zak prima aan het werk kunnen. De Erasmus 
universiteit, de studenten en bedrijven staan echter niet te springen. 
       tekst Lindemarie Sneep fotografie Ronald van den Heerik

Hugo van ’t Verlaat



et bachelor-masterstelsel is ruim vijf jaar 
geleden ingevoerd om de waarde van di-
ploma’s wereldwijd makkelijk te kunnen 
herkennen en om studenten meer keuze-

vrijheid te geven. Naar voorbeeld van het Angel-
saksische systeem voerde heel Europa de nieuwe 
onderwijsstructuur in, maar het is nog lang niet 
zo ingeburgerd als in de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk. In deze landen wordt het ba-
chelordiploma gezien als afronding van de studie, 
terwijl in Nederland de opleiding pas compleet is 
met minstens één master. 
Steven Lamberts, rector van de EUR, deelt deze 
mening en voegt toe dat veel Nederlandse univer-
siteiten nog geen afgeronde bachelors aanbieden. 
“Toen het nieuwe stelsel werd ingevoerd, hebben 
universiteiten hun opleidingen simpelweg opge-
knipt, waarbij de basisjaren en specialisatie nog 
steeds sterk samenhangen. Ook op de EUR is dit 
het geval, al wisselt het per opleiding.” 

Baan op hbo-niveau  Studiejaar 
2006-2007 leverde de derde lichting afgestudeerde 
bachelors op. Uit cijfers van de Vereniging van 
Universiteiten (VSNU) blijkt ruim tachtig procent 
van hen meteen door te stromen naar een master 
aan een Nederlandse universiteit. Het overige deel 
vervolgt de studie in het buitenland of gaat werken. 
In het laatste geval kunnen de wo-bachelors na 
een paar jaar werkervaring alsnog besluiten zich 
te specialiseren. Vaak wordt dit betaald door de 
werkgever, wat Plasterk als muziek in de oren 
klinkt, want er moet ergens geld vrijgemaakt 
worden in het onderwijs. 
Maar de rector vindt het onwenselijk als masters 
niet meer door het Rijk gefinancierd zouden wor-
den. Ten eerste worden studenten hierdoor niet 
gemotiveerd om door te studeren na de bachelor, 
en ten tweede zou de internationale positie van Ne-
derland enorm verslechteren. “Want welke buiten-
landse student zou in Nederland een master volgen 
als dat in andere Europese landen veel goedkoper 
is”, vraagt Lamberts zich af.
Studenten doen er dus verstandig aan door te stu-
deren, maar voor ‘eigenwijze’ studenten is het han-
dig te weten hoe hun kansen liggen op de arbeids-
markt. Uit een rondvraag bij bedrijven en uitzend-
bureaus blijkt de voorkeur nog steeds uit te gaan 
naar wo-masters. Wo-bachelors hebben wel kansen 
op de arbeidsmarkt, mits zij genoegen nemen met 
een baan op hbo-niveau. Volgens werkgevers draait 
het vooral om de persoonlijke kwaliteiten van een 
sollicitant, dus ieder wordt apart beoordeeld. 
Sissy de Groot, verantwoordelijk voor de werving 
en selectie op het gebied van sales, marketing en 
events bij uitzendbureau Adecco, ervaart dat wo-
bachelors in ieder geval in de commerciële sector 
prima aan de slag kunnen. Lamberts merkt echter 
dat werkgevers weinig belangstelling tonen. Een 
voorbeeld is Shell. Deze multinational geeft sterk 

de voorkeur aan kandidaten met een afgeronde 
master of PhD, maar dat wil niet zeggen dat wo-
bachelors niet in overweging genomen worden. “Zij 
moeten zich evengoed meten aan de selectiecriteria 
die Shell hanteert, zoals capacity, achievement en 
relationship skills”, legt Peter van Boesschoten van 
mediarelaties uit. 
Ook bij Randstad wordt ieder individu apart be-
keken. Als wo-bachelor maak je zeker kans op een 
baan als intercedent, waarvoor minimaal hbo werk- 
en denkniveau wordt gevraagd. Tevens zijn er voor 
hen mogelijkheden om een management traineeship 
te volgen, waar het denkniveau boven het wo-ge-
middelde ligt. “Bij bachelors die op deze functies 
solliciteren, zullen we erg letten op de nevenacti-
viteiten én ze moeten voldoende scoren op onze 
capaciteitstest”, verduidelijkt Annelore van Thiel, 
recruiter bij Randstad. “We kijken per persoon of 

diegene potentie heeft, want mensen kunnen erg 
verschillen.” Vergelijk bijvoorbeeld een hbo’er die 
daarna een wo-bachelor heeft gevolgd met iemand 
die alleen het basisdiploma op zak heeft en nooit 
activiteiten naast de studie heeft ondernomen. 

Zelfde selectiecriteria Accountants-
kantoor KPMG ziet het bachelordiploma vooral 
als tussenstap, want zowel hbo- als wo-bachelors 
die accountant willen worden, moeten een master 
volgen die hen daarop voorbereidt. “Universitaire 
studenten hebben dus de keuze of ze de specialisatie 
in voltijd of deeltijd volgen”, licht Ruth van der 
Greft, senior recruiter bij KPMG, toe. “Bij ons 
beginnen zowel wo- als hbo-bachelors én wo-
masters in dezelfde functie, en afhankelijk van 
iemands individuele profiel wordt bepaald hoe snel 
hij of zij doorgroeit.” Van der Greft merkt wel dat 
wo-bachelors ten opzichte van hbo’ers zelfstandiger 
zijn. 
De Groot is positief over de positie van de universi-
taire bachelor op de krappere arbeidsmarkt van dit 
moment. Volgens haar komt dit deels doordat het 
nieuwe onderwijssysteem beter is ingeburgerd bij 
studenten en bedrijven. Recruiters hebben daarom 
een duidelijker beeld van wat bachelors in hun 
mars hebben. Ook Van Thiel denkt dat zij in deze 
markt minder moeite hebben met het vinden van 
een baan, omdat bedrijven wellicht eerder water bij 
de wijn zullen doen als ze een vacature niet kunnen 
vervullen. Dit geldt overigens niet voor Randstad 

en Shell; zij hanteren altijd dezelfde selectiecriteria, 
ongeacht de staat van de arbeidsmarkt.
Kortom, in Nederland zijn bacheloropleidingen 
nog geen afgerond geheel en daarom vinden veel 
studenten hun studie niet compleet zonder master. 
Ook voor rector Lamberts is doorstuderen een must 
en dat maakt hem een tegenstander van de ideeën 
van minister Plasterk om de specialisatie duurder 
te maken. Studenten die het na de driejarige basis-
opleiding toch voor gezien houden op de univer-
siteit hebben een redelijke kans van slagen op de 
arbeidsmarkt als zij genoeg kwaliteiten bezitten en 
niet meteen streven naar een topbaan. 

‘Gelukkig ben ik niet zo’n 
carrièretijger’
Hugo van ’t Verlaat (24): 
“In studiejaar 2006-07 ben ik aan de EUR Media 

en Journalistiek gaan studeren. Na mijn bachelor 
Theater, Film & Televisiewetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht wilde ik me verdiepen in de 
algemene journalistiek. Op het eerste gezicht leek 
dat een goede keuze, maar in de praktijk vond ik 
alles te wetenschappelijk en dat voegde niets toe 
aan mijn bestaande kennis. Ik vroeg me af of deze 
master me dichter bij een baan in de communica-
tie zou helpen en het antwoord was nee. Door de 
ontbrekende link met de praktijk begon de studie 
me steeds meer tegen te staan. Op het moment dat 
ik aan mijn masterthesis zou beginnen, heb ik de 
knoop doorgehakt en ben gestopt. Eigenlijk was ik 
al te lang doorgesukkeld.
Met alleen een bachelordiploma op zak, ging ik niet 
vol vertrouwen de arbeidsmarkt op. Nu werk ik vier 
dagen per week bij de gemeente Rotterdam op de 
afdeling veiligheid. Mijn taken bestaan onder an-
dere uit het ondersteunen van beleidsmedewerkers, 
het onderhouden van contacten en het regelen van 
bijeenkomsten. Met hulp van een uitzendbureau 
heb ik deze baan gevonden. Daarvoor probeerde 
ik het via de reguliere sollicitatieprocedures, maar 
dat werkte niet. Als ik af en toe werd uitgenodigd, 
kwam in het sollicitatiegesprek altijd aan de orde 
waarom ik geen master heb gevolgd. Het is toch 
een gemis op je CV. Gelukkig kon ik duidelijk 
aangeven waarom die specialisatie voor mij geen 
meerwaarde had. Ik weet zeker dat het ontbreken 
van een masterdiploma in de meeste gevallen niet 
de reden was van de afwijzing, wel het gebrek 

H
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‘Bedrijven kunnen prima uit de voeten met 
zo’n student, want iedereen moet groeien 
in het bedrijfsleven, of je nu bachelor of 

master bent.
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aan ervaring. 
Ik ben niet van plan alsnog een specialisatie te volgen, want dat 
is niet interessant voor mijn carrière. Ik heb meer behoefte aan 
praktische informatie en daarom volg ik een communicatieop-
leiding bij NIMA. Ik leer de beginselen van het vak en na afron-
ding van de opleiding is het een mooi alternatief voor het master-
diploma. Wel vind ik dat een universitaire studie pas compleet is 
na het voltooien van die één of twee specialisatiejaren. In de ba-
chelor werk je er immers naar toe en Nederlandse universiteiten 
bieden beide studieonderdelen nog vaak aan als één pakket. 
Ik neem nu genoegen met een baan op hbo-niveau en die zijn wel 
te vinden. Gelukkig ben ik niet zo’n carrièretijger die het in korte 
tijd wil gaan maken, want dan zou ik het niet ver schoppen met 
slechts mijn ‘basisopleiding’. Een leuke baan vind ik belangrij-
ker en dat gaat zeker lukken, ook zonder dat masterpapiertje.”

‘Nu ik wat langer bezig ben, krijg ik 
meer dingen voor elkaar’
Johannes Kramer (25, vijfdejaars bedrijfskunde): 
“Ik ben nog steeds bezig met mijn bachelor en hoop die komend 
voorjaar af te ronden. Mijn studie schiet niet zo op, omdat ik 
vanaf september 2007 een eigen bedrijfje heb in led-verlichting 
en dat gaat erg goed.
Het ondernemen zit in mijn bloed, ik heb altijd veel naast mijn 
studie gedaan. In ’s-Gravendeel heb ik samen met een vriend 
een kickboksvereniging opgezet en ook ben ik later een bierbe-
zorgservice in de Hoekse Waard begonnen. De sportvereniging 
bestaat nog steeds, maar met de bezorgservice ben ik gestopt, 
ondanks dat het aardig liep. Momenteel vind ik het moeilijk 
een balans te vinden tussen werk en studie. De ene week ben ik 

zo druk met mijn bedrijf, dat studeren er niet van komt. Ik zou 
graag puur voor het ondernemen gaan, want nu levert het nog 
niet zoveel op. Als ik na mijn bachelor fulltime aan de slag kan, 
hoop ik dat de eerste centjes binnenstromen. 
Het ondernemerschap heb ik niet geleerd tijdens mijn studietijd, 
maar meer door te doen in de praktijk. Creativiteit, inzet en net-
werken zijn belangrijk voor een geslaagde onderneming. Nu ik 
wat langer bezig ben, krijg ik meer dingen voor elkaar. Ik merk 
dat bedrijven me uittesten, omdat ik jong ben, maar ik heb een 
goed product in handen en daarom durf ik me zelfverzekerd op 
te stellen. Met resultaat, want ik zit met grote bedrijven aan tafel 
die allemaal iets willen doen met duurzaamheid. Wat dat betreft 
heb ik de tijd mee; het milieu is hot. 
Met een bachelordiploma bedrijfskunde op zak liggen de kansen 
op de arbeidsmarkt goed. Bedrijven kunnen prima uit de voeten 
met zo’n student, want iedereen moet groeien in het bedrijfsle-
ven, of je nu bachelor of master bent. Ik kan me echter voorstel-
len dat zo’n verdieping bij andere studies zoals geschiedenis of 
sociale wetenschappen wel een meerwaarde heeft. 
Zoals ik er nu over denk, wil ik op den duur wel mijn master 
halen, omdat het een toegevoegde waarde heeft voor je studie. 
Naar mijn mening leer je in deze specialisatie meer dan tijdens 
je bachelor. Bovendien ben ik niet voor niets aan de universiteit 
gaan studeren, ik wil er graag alles uithalen. In de toekomst zal 
moeten blijken of het er echt van komt. Als je eenmaal een salaris 
hebt, is er minder druk om dat papiertje alsnog te halen denk ik. 
Mocht ik toch verder studeren, dan zal dat op een laag pitje zijn.” 

Studentenblad SUM 
publiceerde in november 
2007 de resultaten van 
een enquête over de 
bachelor-masterstruc-
tuur die is gehouden 
onder ruim negenhon-
derd studenten. Hieruit 
blijkt dat 12,9 procent 
van de responden-
ten denkt dat je als 
afgestudeerde bachelor 
goed voorbereid bent op 
de arbeidsmarkt. Als 
afgestudeerde master 
daarentegen, stijgen 
die kansen naar 56,8 
procent. Opvallend is 
dat nog twintig procent 
van de studenten meent 
dat zelfs met een mas-
terdiploma de kansen 
op de arbeidsmarkt niet 
positief zijn.

Johannes Kramer 
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Maar liefst veertig Nederlandse buurten werden vorig jaar door Minister 
Vogelaar omgedoopt tot ‘Krachtwijk’. In deze probleemgebieden is een ver-
hoogde concentratie armoede, criminaliteit en leegstand waar te nemen. 
Vervelend, maar dat betekent wel dat je er goedkoop kunt wonen. Erasmus 
Magazine trok de Rotterdamse getto in, bezocht een aantal studenten thuis 
en vroeg of het er echt zo slecht aan toe is.                  tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

Met zeven probleemwij-
ken voert Rotterdam de 
lijst van veertig aan die 
Minister van Wonen, 
Wijken en Integratie Vo-
gelaar in 2007 bekend 
maakte. Door een cu-
mulatie van problemen, 
zo stelt het Ministerie, 
blijft de kwaliteit van de 
leefomgeving in deze 
wijken flink achter bij 
die van andere wijken in 
de stad. Dit manifes-
teert zich in onveilig-
heid, gebrekkige sociale 
cohesie, laag opleidings- 
en inkomensniveau en 
verloedering van de fy-
sieke omgeving. In Rot-
terdam gaat het om 
Rotterdam West, Rot-
terdam Noord, Bergpol-
der, Overschie, Oud 
Zuid, Vreewijk en de 
Zuidelijke Tuinsteden. 
Onder het motto van 
het huidige kabinet - 
‘Samen werken, samen 
leven’ - wordt hier in sa-
menwerking met lokale 
partijen gewerkt aan 
duurzame verbetering 
van de leefkwaliteit. 
Binnen tien jaar moeten 
op deze manier ‘vitale 
woon-, werk-, leer- en 
leefomgevingen’ geïn-
stalleerd worden. De 
plannen van de Minis-
ter vormen een extra im-
puls voor het groteste-
denbeleid op plaatsen 
waar dit tot nu toe ge-
faald heeft. 

‘Goedkoper wordt het niet’
Sfefan Hogewoning 
Masterstudent Industrial Ecology
Kamer in Oud-Mathenesse
Huur: € 210,- (inclusief gas, water, licht)

“Je maakt hier wel eens wat geks mee. Laatst werd er een auto 
ingesloten door drie andere wagens. Uit de voorste en de achter-
ste sprongen zes gewapende gasten. Ik schrok even, maar zag 
op tijd dat er ‘arrestatieteam’ op de auto’s stond. Ze haalden 
gewoon even twee gasten van de straat.
Het is niet specifiek leuk om hier te wonen, maar het huis vol-
doet. Met een grote kamer, redelijke prijs en goede bereikbaar-
heid met de metro ben ik in principe wel tevreden. Het zou waar-
schijnlijk lastig zijn om iets goedkopers te vinden. Misschien zit 
ik hier nog steeds uit luiheid. Nee, ik heb ook leuke huisgenoten. 
Alleen met de verdere buren heb ik nauwelijks een band. Dat zijn 
veel oudere mensen, vaak allochtonen. Maar we groeten elkaar 
wel gewoon.
In principe gebeuren er genoeg dingen in de straat. Een voor-
beeld is het voetbal: toen het WK uitgezonden werd had ik er 
buiten zo bij kunnen gaan zitten. Of met kerst stond er een boom 

buiten, waar je wat kon komen drinken. Vaak kom ik daar pas 
later achter, omdat ik zo weinig thuis ben.
Hier kun je als vrouw ’s avonds wel over straat, maar verderop 
wordt het wat minder gezellig. Voor de buurt moet je hier dus 
eigenlijk niet gaan wonen. Het is bovendien wel heel erg smerig 
en er is weinig groen. De Tjalklaan is een van de meest vervuilde 
straten van Rotterdam. Ook aan de huizen moet wat gebeuren. 
Die komen uit de jaren dertig, dus hebben geen dubbel glas, 
maar wel kieren. En het warme water doet de laatste tijd nog wel 
eens moeilijk. Maar het is een afweging die je maakt. Als je niet 
op fietsafstand van de universiteit hoeft te zitten is het geen pro-
bleem. Het ligt aan de criteria die je stelt.”

‘Er gebeurt altijd iets’
Meryem Slimani 
Derdejaars algemene cultuurwetenschappen
Studio in Tussendijken (west)
Huur: € 400,- (inclusief)

“Het is hier gezellig, voelt een beetje als thuis. Ik was als kind al-
tijd het enige buitenlandse meisje op school, nu ben ik een van de 
velen. Die variatie manifesteert zich ook in het straatbeeld. 

Sfefan Hogewoning 
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Je hebt een Turkse bakker, een Marokkaanse slager 
en toko’s. Maar ook een Albert Heijn. Het is een 
soort miniwereld in een straat. Daarom zit ik - denk 
ik - liever niet in Kralingen of het centrum, omdat 
dit Rotterdam is voor mij. Het zijn alle nationalitei-
ten bij elkaar en daarmee is de wijk representatief 
voor Nederland. Dus met de goede dingen, maar 
ook de slechte.
Toen ik hier kwam had ik niet het idee in een 
probleemwijk te gaan wonen. Omdat ik aan een 
hoofdweg zit merk je er niet zoveel van. ’s Nachts 
loop ik heel vaak na het uitgaan alleen naar huis. Ik 
word wel eens lastig gevallen, maar voel me nooit 
onveilig. Misschien komt dat wel omdat ik geen 
volbloed Nederlander ben. Het kan ook aan mijn ei-
gen instelling liggen, ik ga meer van het positieve in 
mensen uit. Daar ben ik nog nooit in teleurgesteld, 
slechte ervaringen heb ik nooit gehad. Bovendien 
horen de problemen gewoon bij de wijk. Het zijn 
dingen die je normaal alleen in de krant leest. Veel 
mensen zien het op het achtuurjournaal en zappen 
weg, maar ik leef er middenin. Voor mij is dat het 
leven. Er gebeurt gewoon altijd iets, het is ook altijd 
lawaaierig: leven in de brouwerij.
Misschien moet je wel een bepaald soort persoon 
zijn om hier te kunnen wonen, maar dat kun je aan 
de andere kant ook worden. Veel studenten leren 
geen echte Rotterdammers kennen. Je zit hier niet 
alleen in het universiteitswereldje. Als je in een stu-
dentenhuis zit heb je, op het uitgaan na, totaal geen 
binding met de stad. 
Het is net als met de Kruiskade. Als je er eenmaal 
komt is het heel leuk, maar bij veel mensen over-
heersen de vooroordelen. Ze willen graag dingen in 

hokjes plaatsen en dat moeten ze niet doen. Je hoeft 
niet altijd alleen maar bij de Albert Heijn bood-
schappen te doen, je kunt ook hier naar de markt of 
de toko. Dan leer je nog eens nieuwe dingen kennen 
en beleef je de stad echt.”

‘Sommige dingen zie je liever 
niet’
Pawel Kowalczyk
Masterstudent bedrijfsrecht
Driekamerappartement in de Tarwewijk (zuid)
Huur: € 205,-

“Als je het equivalent van de Tokkies wilt ontmoe-
ten moet je hier zijn. Er wonen echte Rotterdam-
mers, Feyenoorders in hart en nieren, met gezins-
problemen en laaggeschoold werk. Geen midden-
klassers, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk is de straat 
best verloederd. 
Je merkt dat de criminaliteit hier op een hoger peil 
ligt. Ik heb hier een aantal steek- en schietpartijen 
meegemaakt, twee keer met dodelijke afloop. Bij de 
Bas van der Heijden om de hoek werd een caissière 
in haar nek geschoten. Ik had de dag daarvoor nog 
bij haar afgerekend en weet hoe ze eruit ziet. En nu 
zit ze in een rolstoel. Ook vonden een aantal weken 
geleden invallen plaats door een arrestatieteam, om 
hennepkwekerijen op te rollen. Ze hebben niemand 
kunnen oppakken, maar je merkt wel dat het geen 
doorsnee buurt is.
Hoe moeilijk het ook is om aan een buitenstaander 
uit te leggen: ’s nachts is het heel rustig. Zo lang 
je met de juiste mensen omgaat kun je hier prima 
wonen. Als vrouw kun je hier ’s avonds ook prima 
over straat. Je hebt van niemand iets te duchten, zo-
lang je je niet met andermans zaken bemoeit. Toch 
merk ik wel dat de woonomgeving heel belangrijk 
is voor mijn gemoedsrust. Sommige dingen zie ik 
gewoon liever niet. Je woont toch prettiger aan de 
andere kant van Rotterdam. Over de wijk zelf is 
eigenlijk niets positiefs te zeggen. Ja, je woont in 

Pawel Kowalczyk

Meryem Slimani 



een stad, maar dat heeft niets met de wijk te maken. 
Het budget is bepalend geweest voor mij. Nu heb ik 
het geld en ga ik ook weg. Ik heb een huis gekocht 
aan de Claes de Vrieselaan. 3,5 jaar heb ik hier goed 
gezeten. Na een zware dag werk of school is het lek-
ker om even rust te hebben en geen rekening met ie-
mand te houden. Ik heb hier alle ruimte voor mezelf 
en ben van niemand afhankelijk. Met een vrij laag 
budget kan een student hier mooi wonen, dan kun 
je nog wat sparen. Als ik het over moest doen, zou 
ik het weer zo doen.” 

‘De straatjongens moet je te 
vriend houden’
Karin Bannink
Eerstejaars algemene cultuurwetenschappen
Driekamerappartement in het Nieuwe Westen
Huur: € 270,-

“Toen ik hier op de basisschool zat, was het al niet 
zo’n beste wijk. Ik zat op een kakschool in een echte 
volksbuurt. Wij hadden altijd ruzie met de basis-
school naast ons. Toch ben ik expliciet hier een huis 
gaan zoeken. Er wonen een aantal vrienden en alles 

is in de buurt. Als je op de bank zit en nog moet 
gaan koken, loop je naar de Turkse supermarkt en 
die is gewoon open tot acht uur. 
Het echte volkse aan deze buurt is het platte Rot-
terdamse geouwehoer: Mien die haar wenkbrauwen 
heeft weggehaald en daarvoor lijntjes in de plaats 
heeft getekend. Veel contact heb ik niet met de bu-
ren, het blijft bij ‘Hoe is het’ en ‘Alles goed?’. Wel 
maak ik altijd een praatje met de Turkse onderbuur-
man. Bij mooi weer zit die steevast met zijn familie 
buiten op zijn bankje of is hij met zijn druiven bezig. 
En met de straatjongens loop ik altijd te geinen. Die 
moet je te vriend houden, voordat ze je band per 
ongeluk een keertje laten leeglopen. Ik verdenk mijn 
bovenbuurjongetje - die is vijf en echt heel ondeu-
gend - ervan dat hij mijn ventiel een aantal keren 
heeft losgedraaid. 
Er wordt vooral gepraat over de inwoners van een 
wijk, dat het daar aan ligt. In mijn optiek ligt het 
veel meer aan de geografie van een wijk. Als je al-
leen maar blokkendozen met huizen hebt, zonder 
bomen, kleur of gezelligheid, straalt het een sober-
heid uit waar geen leven uit komt. Deze huizen zijn 
gewoon echt heel lelijk. Daarin willen mensen niet 

wonen. Dan zorg je dat mensen met minder eisen 
erin trekken. Ik vind het een hele leuke buurt omdat 
ik de wijk goed ken, maar ik denk dat starters met 
geld en eisen een mooie straat willen met aanzien. 
Als ik ga kijken naar mijn gebouw, zijn wij de enige 
autochtonen. Ik ben niet anders gewend dan met 
mensen van andere nationaliteiten om me heen 
te leven. Ook al versta ik mijn buurman amper, 
uiteindelijk loop ik naar boven met een verse tros 
druiven. En de volgende dag wil hij weten of ik ze 
lekker vond.” 

Karin Bannink
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AB OSTERHAUS TESTTE SUCCESVOL 
VOGELGRIEP-VACCIN

WETENSCHAPSAGENDA

18 JANUARI

13:30 uur
Gebouw L, zaal LB97 (W)
Promotie J. Ndaya Tshiteku e/v 
Duran Prendre Le Bic 

16:00 uur
Gebouw M, Oxfordzaal (W)
Afscheidscollege Prof.dr. K.Y. 
Mollema
Akoepedie voor Auditors 

23 JANUARI

13:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie F. Hafezi
Strategies for the Manage-
ment and Prevention of Com-
plications in Refractive Laser 
Surgery

24 JANUARI 

13:30 uur
Gebouw M, Forumzaal (W)
Promotie Mw. E. Mak
De rechtspraak in balans

16:00 uur
Gebouw M, Forumzaal (W)
Promotie A.M. Pacces
Featuring Control Power

25 JANUARI

11:00 uur
Gebouw M, Forumzaal (W)
Promotie Mw. K. Sorbán
Agent-Based Simulation of Fi-
nancial Markets

13:30 uur
Gebouw M, Forumzaal (W)
Promotie A.E. Attema
Studies on Intertemporal Pre-
ferences with Applications to 
Health Economics

30 JANUARI

11:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie V. Sommandas
Defects in Antigen-Presenting 
Cells in the BB-DP Rat Model 
of Diabetes

13:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie Mw. K. Vanheusden
Mental Health Problems and 
Barriers to Service in Dutch 
Young Adults

15:45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie W. van Gils
Molecular Prognostic Markers 
in Uveal Melanoma

31 JANUARI

16:00 uur
Gebouw M, Forumzaal (W)
Promotie M.J. van Hulst
Town Hall Tales

H= campus Hoboken, Faculteit 
Erasmus MC - Dr. Molewater-
plein 50
W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50

Is de vogelgriep nu onschadelijk voor de mens? Dat nog zeker niet, waar-
schuwt EUR-viroloog Ab Osterhaus. Wel kwam zijn onderzoeksgroep Viro-
Clinics begin januari met een hoopvolle test van een vaccin tegen het vogel-
griepvirus H5N1. 

et Britse farmaceutische bedrijf GSK ontwikkelde het 
vaccin tegen een variant van H5N1, gevonden in de li-
chamen van overledenen in Vietnam. De grote vooruit-
gang is de toevoeging aan het vaccin van een zoge-

naamd ‘adjuvans’, dat het immuunsysteem helpt versterken. 
Hierdoor werkt het vaccin doeltreffender. Bovendien zorgt de 
toevoeging van het adjuvans ervoor dat er veel minder van het 
oorspronkelijke vaccin nodig is om de mens tegen vogelgriep te 
beschermen. Dat maakt het veel goedkoper.
ViroClinics, dat gelieerd is aan het Erasmus Medisch Centrum, 
testte een nieuw vaccin uit op fretten, dieren met luchtwegen die 
veel op die van de mens lijken. De vogelgriep, onlangs nog 
slachtoffers eiste in Egypte, slaat als eerste op de longen.
Ab Osterhaus, de bewindsman van ViroClinics, sprak al van een 
‘enorme technologiedoorbraak’. Zijn frettenonderzoek, uitge-
voerd in opdracht van GSK, leert dat het vaccin ook beschermt 
tegen andere varianten van H5N1. Het vaccin heeft dus een bre-
de werking.
Zijn we beschermd tegen een mogelijke pandemie, een mondiale 
uitbraak van H5N1? “Was het maar waar”, zegt Osterhaus. 
“Het virus kan voortdurend van gedaante veranderen. Je moet 
van tevoren weten met welke subvariant van het virus je van 
doen hebt. En het vaccin moet voldoende beschikbaar komen. 
Dat is een logistieke, aanzienlijk kostbare operatie. Je kunt bo-
vendien het adjuvans en het vaccin niet al lang van tevoren acti-
veren. Dan is het weg.”

Osterhaus wil nog niet vooruitlopen op het advies aan de over-
heid, dat hij in samenspraak met de Gezondheidsraad zal geven. 
Wel is zijn persoonlijke mening om alvast een voorraad adjuvans 
aan te leggen, en contractuele afspraken te maken met de farma-
ceutische bedrijven die het vaccin produceren. Wanneer het 
alarm afgaat, kan het adjuvans snel gemengd worden met het 
juiste type vaccin.   
Overigens kan iemand die al besmet is met vogelgriep niet meer 
geholpen worden met het vaccin. Osterhaus: “Als je er tijdig bij 
bent, kan je geholpen worden met antivirale middelen.” DR

H

Jaarlijks geeft het economische vakblad ESB een weergave van 
de internationale publicaties door economen verbonden aan de 
Nederlandse universiteiten. De koppositie van de Rotterdamse 
universiteit is te danken aan acht Rotterdammers die zich bij de 
eerste veertig classificeerden, waarvan er zeven binnen de top 20 
vielen. De eerste plaats is bovendien voor de econometrist Philip 
Hans Franses, de decaan van de Rotterdamse economische fa-
culteit. Hij publiceerde het afgelopen jaar 59 artikelen.
De bijdragen van de wetenschappers zijn onder meer gewogen 
naar aantal auteurs en impact-factor (citaties). Bij elkaar opge-
teld leverde dat ook een ranglijst op voor de universitaire instel-
lingen. De Wageningen Universiteit heeft dit jaar de tweede 
plaats overgenomen van de Tilburgse universiteit, die nu derde 
staat. De Universiteit Utrecht is hekkensluiter, maar heeft een 
kleine economische faculteit. Opvallender is de voorlaatste 
plaats voor de Universiteit Maastricht, die wel een grote econo-
mische faculteit heeft.
Op de ranglijst van de economen behaalde de Wagenings-Til-
burgse landbouweconoom Bulte de tweede plaats. Michel Wedel 
uit Groningen, vorig jaar nog bovenaan, staat nu op plaats drie. 

Op vier volgt de bedrijfskundige-psycholoog Van Knippenberg 
van de EUR. De in 2005 door de EUR aangetrokken economen 
Peter Wakker en Han Bleichrodt staan respectievelijk op een 
goede zevende en twaalfde plek. DR

EUR-economen in ESB Top 40
1) P.H.B.F. Franses 4) D. van Knippenberg 7) P.P. Wakker 11) C.W.J. 
granger 12) H. Bleichrodt 14) S. Stremersch 20) E.K.A. van Doorslaer 
29) G.T. Post.
   
 

MEEST PUBLICERENDE ECONOMEN BIJ EUR
De Erasmus Universiteit eindigt over 2007 - net als het jaar daarvoor - op de eerste plaats in de ESB Economen Top 40. De 
EUR heeft de meest publicerende economen van Nederland en de beste output aan artikelen op het gebied van de economie.

Frettenonderzoek wees uit dat het nieuwe vaccin  een brede werking heeft.

Philip H. Franses, goed voor 59 artikelen in 2007.



De mysterieuze titel van het proefschrift van Merlijn van Hulst – ‘Town 
Hall Tales’ – klinkt als een verzameling sprookjes, maar gaat over be-
stuurskunde en politiek. Nu heeft het verhaal van een politicus wel eens 
wat weg van een sprookje, maar hier wordt een iets andere link gelegd. 
De 31-jarige promovendus concludeert: ‘verhalen’ hebben juist alles te ma-
ken met de manier waarop men beslissingen voorbereidt en neemt. 
Als een fly on the wall resideerde Van Hulst maandenlang bij twee ver-
schillende, in het proefschrift geanonimiseerde gemeenten. Wat de be-
stuurskundige Van Hulst – van huis uit antropoloog – vooral interesseer-
de, was hoe mensen betekenis geven aan de problemen die zich voor-
doen. En hoe die betekenisgeving vervolgens doorwerkt in de oplossing. 
Zo stuitte Van Hulst op een crisis waarbij het vertrouwen werd opgezegd 
in een lid van het college van burgermeester en wethouders. Het college 
constateerde op een zeker moment problemen in een stedelijk vernieu-
wingsproject. Maar duidelijkheid over wat er precies mankeert is er door-
gaans in het begin van het politieke proces nog niet. Van Hulst keek toe 
en zag hoe politici dan ‘een verhaal’ proberen te maken van wat er dan 
aan de hand moet zijn. Dezelfde feiten, bijvoorbeeld een tekort in de be-
groting, worden door iedereen gezien, maar door de verschillende spelers 
op afwijkende manieren aan elkaar gerelateerd, begrepen en gepresen-
teerd. Zo kwam het college zelf als eerste met een soort pragmatisch 
(‘managerial’) verhaal: ‘Er is iets mis en we moeten doeltreffend optreden’. 
Eén van de collegeleden zou niet goed functioneren en moet opstappen. 
De andere collegeleden kunnen dan blijven. 
Maar even later merken andere actoren in en rond het bestuur op, dat dit 
‘verhaal’ niet per se zo gelezen hoeft te worden zoals het college het voor-

stelt. Je kunt het ook ‘onethisch’ noemen wat hier is gebeurd. De critici le-
zen het als een ‘politiek verhaal’: de andere collegeleden zijn in feite de 
boosdoeners, want zij proberen problemen waar zij ook verantwoordelijk 
voor zijn in de schoenen van de collega te schuiven. Een collega die boven-
dien, toeval of niet, doodziek is geworden. Wat deze actoren betreft, moet 
de hele raad opstappen.
Inmiddels spreken verschillende partijen al van een ‘crisis’ – een soort pat-
stelling in de verhalen. Er is nog wel een collegelid dat probeert de tegen-
stellingen aan elkaar te lijmen met behulp van een fijn staaltje verhaal-
techniek: hij betitelt de hele situatie als een ‘tragedie’, waarin rampen zich 
opstapelden en waarin daders en slachtoffers niet meer van elkaar zijn te 
onderscheiden. Het voorstel dat hieruit voortkomt, is dat er moet worden 
gezocht naar een manier waarop de collegeleden weer met elkaar door 
kunnen besturen. 
Zo zien we dat in een politiek proces verschillende verhalen strijden om 
betekenis. Dat wil niet zeggen dat het mooiste verhaal altijd wint, bena-
drukt Van Hulst. In het voorbeeld werd het voltallige college wegge-
stuurd. Maar misschien, wanneer het college van meet af aan beter naar 
de andere verhalen had geluisterd, was de uitkomst chiquer verlopen, en 
had een crisis voorkomen kunnen worden. DR

Merlijn van Hulst promoveert donderdag 31 januari aan de Erasmus Universiteit 
op zijn dissertatie ‘Town Hall Tales; Culture as Storytelling in Local Government’; 
uitgeverij Eburon; ISBN 978 90 5972 233 0. Hij is thans werkzaam als assistent-
professor aan de Universiteit van Tilburg.

Thesis

De fictie van politiek 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
deelde eind vorig jaar dertig Vici-subsidies uit. Twee kwamen bij het 
Erasmus MC terecht. Ook kregen zeven jonge, recent gepromoveerde 
wetenschappers van de EUR een zogeheten Veni-subsidie, waarmee zij 
drie jaar lang onderzoek kunnen doen.

De celbiologe Dr. Anna Akhmanova en de neurowetenschapper dr. Ype Elgersma 
zijn de gelukkigen die een Vici-subsidie hebben ontvangen. De subsidie bedraagt 
maximaal 1.250.000 euro en wordt alleen toegekend aan excellente, zeer ervaren 
onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwik-
keld. De wetenschappers behoren tot de top van hun onderzoeksveld. Daarnaast 
hebben ze bewezen dat ze als coach voor jonge onderzoekers kunnen optreden. 
Met het geld kunnen de onderzoekers de komende vijf jaar een eigen onderzoeks-
groep opbouwen.
Akhmanova (1967) wil met haar onderzoek inzicht geven in het functioneren van 
transportsystemen in menselijke cellen. Net als mensen de spoorwegen en treinen 
gebruiken om goederen te transporteren, gebruiken ook onze cellen speciale rails 
en motoreiwitten om hun componenten te verplaatsen.
Elgersma (1965) gaat op zoek naar de precieze oorzaak van een verstandelijke 
handicap die wordt veroorzaakt door een erfelijke aandoening. In Nederland zijn 
er meer dan tienduizend mensen met een dergelijke handicap. De vergaarde ken-
nis zal vervolgens gebruikt worden om specifieke medicijnen te ontwikkelen. MG

NWO reikte in totaal ook 89 Veni-subsidies uit, bestemd voor jong, aankomend 
talent. De laureaten krijgen ruim twee ton om hun wetenschappelijke carrière een 
duwtje in de rug te geven. De NWO draagt bijna zeventig procent bij, de instellin-
gen betalen de rest. 
Aan de EUR werden zeven  kandidaten geselecteerd vanwege hun opvallend en 
origineel talent voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. 

De zeven zijn:
Dr. Lucas Kapitein van Neurowetenschappen bij het Erasmus MC met het onder-
zoek: Van A naar Beter in hersencellen. 
Dr. Christiaan de Kock van Neurowetenschappen bij het Erasmus MC  met het on-
derzoek: Verwerking van zintuiginformatie. 
Dr. Erik Kole van het Econometrisch Instituut met het onderzoek; Wereldwijde 
beurscrashes.
Dr.ir. Bas Meenderink van Neurowetenschappen bij hetErasmus MC met het on-
derzoek: Geluiden in het binnenoor. 
Dr. A. Adone Mohd-Sarip van Biochemie bij het Eramus MC met het onderzoek: 
PcG proteins as an epigenetic switch.
Dr. Robert-Jan Palstra van Celbiologie bij het Erasmus MC met het onderzoek: De 
vorming en werkwijze van DNA lussen. 
Dr. Kirsten Rohde van Gezondheidseconomie bij de economische faculteit met het 
onderzoek: Investeren in de toekomst. 

ERASMUS MC HAALT TWEE PRESTIGIEUZE VICI-SUBSIDIES BINNEN

rectificatie
Prof.dr. Maria Grever is in het artikel ‘Ranking the stars’ (Erasmus Magazine 
13-12-2007) op onjuiste wijze ingeleid. In het stuk is ten onrechte voorgesteld 
dat Maria Grever samen met Kees Ribbens het WRR-rapport ‘Identificatie met 
Nederland’ zou hebben geschreven. Grever en Ribbens schreven de WRR-Ver-
kenning ‘Nationale identiteit en meervoudig verleden’. Dit is een onderzoeks-
publicatie waarin verslag wordt gedaan van een empirisch onderzoek naar de 
manieren waarop jongeren in Nederland, Engeland en Frankrijk aankijken te-
gen de nationale identiteit van hun woonland en de mate van hun historische 

verbondenheid. Het begrip ‘nationale identiteit’ vinden de onderzoekers – mits 
genuanceerd gebruikt – een zinvol begrip dat in de eerste hoofdstukken van het 
boek vanuit de historische context wordt belicht en uitgelegd. Het WRR-rap-
port ‘Identificatie met Nederland’ is echter geschreven door prof.dr. Pauline 
Meurs, ook werkzaam aan de EUR. Ook in het citeren hieruit is een fout geslo-
pen. Meurs beweert niet dat ‘de Nederlandse identiteit en de canon niet be-
staat’, maar dat de Nederlandse identiteit niet definitief is vast te stellen en al-
leen als dynamisch begrip hanteerbaar is. DR
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I’m not there (****)
(Todd Haynes, USA, 2007. Kings & Aces)
‘Have you got a word for your fans?!’ gilt de inter-
viewer vanuit de massa journalisten en camera’s 
naar de auto van de popster. ‘Astronaut’, riposteert 
deze, vanuit het opengedraaide autoraampje. De 
nieuwe film van Todd Haynes is net zo raadselach-
tig als de popster die in de film centraal staat. Want 
zijn naam wordt niet genoemd en niemand speelt 
Bob Dylan. Of toch eigenlijk wel.
Met ‘I’m not there’ brengt Haynes een betoverende 
ode aan een van de grootste iconen van de popmu-
ziek. Bob Dylan wordt vertolkt door zes verschil-
lende acteurs – waaronder Cate Blanchett en de elf-
jarige, zwarte Marcus Carl Franklin –, die allemaal 
een naam dragen van iemand die een belangrijke rol 
speelde in het leven van Dylan. Zo heet Franklin 
naar folkzanger Woody Guthrie, draagt Ben 
Whishaw de naam van dichter Arthur Rimbaud, en 
is Christian Bale genoemd naar liedjesschrijver 
Jack Rollins. Met het vrijwel ontbreken van een 
chronologisch verhaal en het gebruiken van meer-
dere hoofdrollen in een lappendeken van filmische 
stijlen is de film allesbehalve een standaard narra-
tieve biopic, zoals die eerder over Ray Charles, 
Johnny Cash en Edith Piaf verscheen. ‘I’m not the-
re’ is een eclectisch meesterwerk, waarin gelukkig 
op geen enkele wijze een poging gedaan wordt de 
mythe rond ‘His Bobness’ af te breken. Het grote 
thema in Dylans leven, zo vertelt Haynes ons, is de 
ongrijpbaarheid van het fenomeen. En die wordt 
met deze film, waarin ook Heith Ledger en Richard 
Gere een totaal eigen interpretatie van de grote ar-
tiest laten zien,  alleen maar groter. Of zoals Ledger 
in een ruzie met zijn vriendin (Charlotte 
Gainsbourg) zegt: ‘Ik ben ‘s avonds al weer een an-
der persoon dan wanneer ik ‘s ochtends opsta.’ 
Hoewel Haynes een aantal herkenbare gebeurtenis-
sen rond Dylan als kapstok voor zijn verhaal ge-
bruikt, maakte hij een weldadige film die meer be-
strijkt dan het leven van één man. ‘I’m not there’ is 
een metafysisch en schitterend opgebouwd mozaïek 
over het thema identiteit.

Megumi (***)
(Mirjam van Veelen, Japan, 2007. Time & Tide)
In Japan is het verhaal van Megumi Yokota beken-
der dan in Nederland. Het dertienjarige meisje 

werd ruim dertig jaar geleden ontvoerd door Noord-
Koreaanse spionnen en nooit meer teruggezien. 
Sinds die tijd wordt er actie gevoerd en geloven de 
betrokkenen nog altijd in haar terugkeer. Deze be-
vinden zich al die tijd in een eigenaardige situatie. 
Want tegen wie ze strijden is niet duidelijk. En leeft 
Megumi eigenlijk nog wel? 
De Nederlandse filmmaker Mirjam van Veelen 
maakte een registratie van het gevecht dat de ou-
ders, broers en oud-schoolhoofd van Megumi al ja-
ren voeren tegen het spook van de wanhoop. Ze 
filmt een klein verhaal dat wortels heeft in complexe 
internationale betrekkingen. Maar aan politiek 
maakt Van Veelen haar handen niet vuil. ‘Megumi’ 
richt zich op de achterblijvers en laat zien hoe de di-
recte familie hardnekkig optimistisch blijft.
De regisseur probeert hiermee de verloren, 
Kafkaëske situatie te schetsen waarin het gezin 
Yokota terecht is gekomen. Het lukt haar echter niet 
om grote thema’s als hoop en liefde uit het vrij par-
ticuliere verhaal van de verloren familie te destille-
ren. Hoewel de vervreemdende muziek van het 
Doelenensemble de beklemming en het isolement 
van de Japanners mooi illustreert, grijpt ‘Megumi’ 

niet aan. Het vertelperspectief werkt bovendien ver-
warrend: de documentaire wordt regelmatig onder-
broken door gedramatiseerde zwart-wit fragmenten 
waarin een actrice de zoektocht van de filmmaak-
ster uitbeeldt. Daarnaast drentelt een schattig 
Japans meisje af en toe als Megumi door het beeld. 
Stilistisch is het in orde, maar de trucs werken niet. 
Zo weet Van Veelen het treurige verhaal niet dichter 
naar huis te halen en blijft onduidelijk wat we er 
mee moeten. 

You, the Living (***)
(Roy Andersson, Zweden, 2007. Kings & Aces)
‘Hoe kun je van iemand vragen dat hij het uithoudt 
in deze wereld?’, vraagt een dikke, zwaar opge-
maakte vrouw van achter haar bord met vlees. Ze 
zit met een betraand gezicht in een klein, sober keu-
kentje met haar vriend en schoonmoeder. ‘Niemand 
begrijpt me.’ De wereld waarin ze leeft is uitzicht-
loos, grauw en zonder een sprankje vreugde. En het 
is niet alleen haar wereld, maar die van alle perso-
nages uit ‘You, the Living’. Dus ook van de psychi-
ater die, recht in de camera kijkend, zijn financiën 
uit de doeken doet, terwijl hij bereden wordt door 
een gezette dame, die niets anders draagt dan een 
Romeinse legerhelm. 
De Zweedse regisseur Roy Andersson creëerde een 
aaneenschakeling van dergelijke grimmige, droog-
komische taferelen. Hij maakte een film over gewo-
ne mensen die hun leven gelaten ondergaan. En als 
ze toch durven te dromen, worden ze genadeloos af-
gestraft. ‘Dit is het’, lijkt de film te willen zeggen, 
‘leg je er maar bij neer’. Deze tragische moraal ver-
pakte Andersson in 57 sketches. Hij tovert een sur-
realistische wereld tevoorschijn waarin de meest al-

VIERKANTE OGEN TIJDENS 
37STE FILMFESTIVAL
Binnenkort staat het Rotterdamse centrum weer in het teken van het International Film Festival 
Rotterdam. Gedurende twaalf festivaldagen presenteren honderden filmmakers en kunstenaars 
hun werk aan het publiek. Maar hoe scheid je het kaf van het koren? Welke namen moet je onthou-
den? Erasmus Magazine bespreekt een selectie van het aanbod. tekst Geert MaarseI’m not there

You, the living

Megumi
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ledaagse situaties veranderen in hilarische tafere-
len. In een morsig café, een treurig park, een mistige 
dichtgeparkeerde straat van een tijdloze, grauwe 
stad wordt het kleine leed door de feilloze timing en 
het ontspannen acteerwerk uitvergroot tot absurde 
taferelen. Maar het werkt niet helemaal.
De tableaux vivants die Andersson voorschotelt, 
zijn stuk voor stuk stilistische meesterwerkjes, 
maar blijken de boog met moeite anderhalf uur ge-
spannen te houden. Want al hebben de personages 
als in een mozaïekfilm uiteindelijk allemaal zijde-
lings met elkaar te maken en wordt in de slotscène 
een verklaring gesuggereerd – de film blijft een 
beetje aan de oppervlakte. ‘You, the Living’ is een 
prachtige serie van tragikomische oefeningen, maar 
weet de sprong naar speelfilm niet te maken. 

Juízo (**)
(Maria Ramos, Brazilië, 2007. Time & Tide)
De in Nederland woonachtige documentairemaak-
ster Maria Ramos won in 2000 een Gouden Kalf en 
de IDFA-publieksprijs voor ‘Desi’. In 2004 keerde 
ze terug naar haar geboorteland voor de wederom 
bekroonde documentaire ‘Justiça’, waarin ze de 
rechtsgang rond kruimeldieven uit Rio de Janeiro 
volgde. In haar nieuwste film richt ze zich op de 
jeugdcriminaliteit. 
‘Juízo’ is een droge weergave van de justitiële proce-
dure waarin de kinderen na diefstal, bedreiging of 
zelfs moord terecht komen. Omdat het niet toege-
staan is minderjarige verdachten te filmen, werden 
deze gespeeld door jongeren die in dezelfde omstan-
digheden opgroeiden. Bijna allemaal zijn ze afkom-

stig uit de favela’s, de achterbuurten van Rio. We 
zien ze beurtelings in hun dagelijkse bezigheden, 
tijdens de gesprekken met de jeugdrechter en in het 
opvanghuis. 
Ramos maakte een film over een groot maatschap-
pelijk probleem, waarvan niemand weet hoe het op-
gelost moet worden. Het is duidelijk dat de regis-
seur dat ook niet weet en dat is niet erg. Wel verve-
lend is het, dat ‘Juízo’ de problematiek niet duide-
lijk uitlegt. Op een geheel willekeurige en vrijblij-
vende wijze dwaalt de film langs een aantal jeugdi-
ge criminelen, waarbij het drama achter de indivi-
duele gevallen niet duidelijk wordt. Alleen in de 
zaak van een jongen die zijn vader doodstak om 
diens losse handen te wreken, sijpelt iets door van 
de complexe en grimmige werkelijkheid van de so-
ciale onderklasse van Brazilië.
De zittingen met de temperamentvolle, maar moe-
derlijke rechter zijn helder, grappig en treurig, maar 
de beelden uit de krottenwijken voegen weinig toe. 
Daarnaast zijn de scènes in de jeugdgevangenis 
grillig, maar niet illustratief en overtuigend. 
Hierdoor blijft ‘Juízo’ een afstandelijke en vluchtige 
beschouwing van een aantal gevallen en dringt de 
film geen moment door tot de tragische uitzichtloos-
heid van de Braziliaanse onderklasse.    

The Darjeeling Limited (*****)
(Wes Anderson, VS, 2007. Sturm und Drang)
Familiebanden vormen een terugkerend thema in de 
films van de New Yorkse regisseur Wes Anderson. 
Zijn laatste twee films, ‘The Royal Tenenbaums’ en 
‘The Life Aquatic with Steve Zissou’, draaiden om 
de grappige, maar vaak ook pijnlijke relaties tussen 
familieleden. Zijn nieuwe film staat in dezelfde tra-
ditie. 
Drie broers hebben elkaar sinds het overlijden van 
hun vader, een jaar geleden, niet meer gezien en ko-
men nu samen voor een geforceerde spirituele reis 
door India. Op Andersons typerende tragikomische 
wijze, met een licht absurde invalshoek, maakt hij 
een portret van een uit elkaar gevallen gezin. Owen 
Wilson, die als acteur of scenarioschrijver bij alle 
eerdere films van de regisseur betrokken was, speelt 

de rol van dominante oudste broer. Jason 
Schwartzman en Adrien Brody vertolken de jonge-
lingen, die in het avontuur lijken te zijn meegesleurd 
door Wilson. Want eigenlijk mogen ze elkaar hele-
maal niet. En dan is het veel gevraagd om dagen-
lang in de paar kubieke meter van een Indische 
treincoupé te zitten opgesloten.
Anderson laat de beelden spreken. Zoals ook in zijn 
eerdere films lijkt ‘The Darjeeling Limited’ nauwe-
lijks een verhaal te hebben. Pas in de loop van de 
film sijpelt het drama van de afzonderlijke persona-
ges door in de droogkomische taferelen die opge-
voerd worden. Op ludieke wijze komen zo thema’s 
als vriendschap, vertrouwen en rouw aan bod en 
juist in de soms absurdistische uitwerking weet de 
film uiteindelijk te raken. 
Een kleine bijrol is weggelegd voor oudgediende 
Bill Murray, die aan het begin van de film de sprint 
op de rijdende trein verliest van Adrien Brody. 
Alleen deze eerste scènes zijn al een reden om de 
film te gaan zien. De mooie plaatjes, de in slowmo-
tion gefilmde achtervolging van de trein en de heer-
lijke muziek ademen de optimistische melancholie 
van vakman Anderson.
In de voorfilm ‘Hotel Chevalier’ zien we hoe Jason 
Schwartzman reageert op het overlijden van zijn va-
der met een zelfverkozen sociaal isolement in een 
Frans hotel. Vriendin Natalie Portman weet hem op 
te sporen en een weemoedig rendez-vous volgt.

Wonderful Town (****)
(Aditya Assarat, Thailand, 2007. Tiger competitie)

In Takua Pa, een door de tsunami van 2004 getrof-
fen dorpje in het Zuiden van Thailand, zwerven de 
jongeren wat doelloos rond. De mooie, toegewijde 
Na runt er een pension, maar de toeristen blijven 
weg. Op een dag krijgt de zwervende architect Ton 
werk in de buurt en betrekt een kamer in het sobere 
hotel. 
‘Wonderfull Town’ is een aangrijpend portret van 
een getroffen dorp aan de hand van het ingetogen 
vertelde, langzaam ontluikende liefdesverhaal tus-
sen deze twee dolende jongvolwassenen. Tegen een 
achtergrond van groene bergpartijen en zware wol-
kenluchten zien we hoe de twee zwijgzame hoofd-
personen elk op hun eigen manier toenadering zoe-
ken. 
Tijdens de verstilde paringsdans van Na en Ton 
wordt de rouw, die als een beklemmende kater over 
de verlaten kustplaats heen hangt, steeds duidelij-
ker voelbaar. De grimmige broer van Na die er 
maar niet in slaagt van zijn criminele verleden los te 
komen, spreekt pas halverwege de film uit waar de 
steeds sterker wordende dreiging zijn oorsprong 
vindt: ‘De golven namen alles mee: huizen, auto’s...’ 
Regisseur Aditya Assarat laat zien dat er een ont-

The Darjeeling Limited
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Wonderful Town
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De 37e editie van het International 
Film Festival Rotterdam (IFFR) vindt 
plaats van 23 januari tot en met 3 
februari. Naast speelfilms, docu-
mentaires en korte films in de tallo-
ze filmzalen, worden video installa-
ties, tentoonstellingen en debatten 
georganiseerd.  Het programma dat 
op 17 januari bekend is gemaakt 
kent een aantal secties. Zo vallen 
maatschappelijk bewogen, geënga-
geerde speelfilms en documentaires 
onder de noemer Time & Tide, clus-
tert Sturm und Drang het werk van 
jonge, vernieuwende filmmakers en 
is de sectie Kings & Aces het domein 
van de meesters van de auteursci-
nema. Het hart van het IFFR wordt 
ook dit jaar gevormd door de Tiger 
Awards. Deze competitie draait om 
het stimuleren en ondersteunen 
van beginnende filmmakers.
Dit jaar zijn er ook weer een paar 
grote namen die hun Nederlandse 
première in Rotterdam beleven. 
Naast Wes Andersons ‘The 
Darjeeling Limited’ en Todd Haynes’ 
‘I’m not there’ valt onder andere de 
nieuwste film van Joel en Ethan 
Coen op: ‘No Country for Old Men’. 
Onder de Nederlandse producties is 
de Wolkersverfilming ‘Zomerhitte’ 
opvallend afwezig. Wel gaat ‘TBS’ 
van Pieter Kuijpers in première. 

heemd dorp achterbleef, waarvan de dorpelingen bang zijn 
voor de wereld en waarin geen plaats is voor vreemdelin-
gen.
De liefde tussen Na en Ton wordt geloofwaardig in beeld 
gebracht, maar traag opgebouwd. Deze Tigerkandidaat 
neemt ruim de tijd voor de ontwikkeling van de karakters. 
Hierdoor ligt het tempo laag, maar neemt het gewicht van 
het fatale einde en de wanhopige liefde toe. Want zowel de 
hoofdrolspelers als het rouwende dorp blijken een verbor-
gen geschiedenis te hebben. Liefhebbers van volle, voort-
razende films kunnen ‘Wonderful Town’ beter overslaan. 
Het is een langzaam, maar aangrijpend portret van een on-
mogelijke liefde in een verloren omgeving.

Andalucia (****)
(Alain Gomis, Frankrijk, 2006. Sturm und Drang)

Overdag sleept de Algerijnse Fransman Yacine zich van 
het ene baantje naar het andere. Hij is sociaal werker met 
kinderen, legt asfalt, speelt in films als figurant en leidt als 
gids een bus Japanners door de straten van Parijs. Hij is 
weg uit de banlieu, maar de jas van moderne allochtoon zit 
hem niet lekker. 
‘Andalucia’ is een psychologisch drama over het leven van 
een immigrant die maar niet kan integreren. Net als ‘La 
Haine’ uit 1995 schetst de film een onconventioneel en in-
dringend beeld van de integratieproblematiek en de daar-
bij behorende sociale spanningen. Maar waar ‘La Haine’ 

spreekt van een sociaal-maatschappelijk probleem, behan-
delt ‘Andalucia’ het thema vanuit een cultuurpsychologi-
sche hoek. 
In een Taxidriver-achtige scène staat Yacine thuis voor de 
spiegel en schreeuwt hij zichzelf toe: ‘Ik ben trots, ik ben 
zwart! Ik ben trots, ik ben geel! Ik ben trots, ik ben rood 
wit!’  Op steeds beklemmender wijze wordt in beeld ge-
bracht hoe de dertigjarige Fransman een dwangmatig 
zwervend bestaan leidt. Hij kan niet aarden, als een boom 
die ergens uit de grond gerukt werd, maar niet meer te ver-
planten is. Yacine wordt heen-en-weer geslingerd tussen 
wanhoop en euforie, complot en comfort, haat en geluk, il-
lusies en werkelijkheid. De film toont een zoeken dat zijn 
kinderlijke onschuld verloren heeft en ontaard is in een 
wanhopige, schizofrene queeste naar een verloren identi-
teit. Een vriend bijt hem toe: ‘Jullie Algerijnen waren de 
eerste slavenhandelaren. Jij zit aan beide kanten!’
Net als Yacine is de film niet eenduidig en consequent. 
Regisseur Alain Gomis bedient zich, met eigenaardige 
flashbacks en surrealistische effecten, van stijlfiguren die 
eigenlijk niet in het geheel thuishoren. Alsof hij wil dat de 
kijker zich ongemakkelijk gaat voelen. De film is niet 
vormvast en biedt geen oplossing, maar zuigt de kijker 
mee in de wanhoop en hysterie van iemand die zich ner-
gens meer thuis voelt. En dat komt vooral door het fantas-
tische acteerwerk van de charismatische Samir Guesmi.

Korte films
L’Escale (Frankrijk, 18’) 
Beklemmend, verstild portret van een gezin dat voor het 
laatst samen aan tafel zit.

Shopping (Frankrijk, 15’)  
Aardig vormgegeven, grillige reis van koe naar biefstuk.

Where is Estel? (VS, 3’)  
Zogenaamd politiek beladen niemendalletje. 

Nook & Cranny (Nederland, 3’)  
Vrolijk en prikkelend bewegend schilderij als videokunst-
werk.

De neorealistische cinema met beroemde meesters 
als Roberto Rosselini (Roma città aperta-1945) en 
Vittori de Sica (Ladri di Biciclette-1948) behoort tot 
de gouden jaren van de filmkunst. Kenmerkend 
voor het neorealisme is de aandacht voor de alle-
daagse realiteit, het filmen op locatie en een sociale 
betrokkenheid. Het leverde boeiende films op over 
de dilemma’s van gewone mensen in moeilijke om-
standigheden. 
In de films spelen vaak niet-professionele acteurs. 

ITALIAANS 
NEO-REALISME 
IN FOTOMUSEUM
Het neorealisme als stroming in de naoorlogse 
Italiaanse filmkunst is bekend. Dit geldt minder 
voor de fotografische tegenhanger uit dezelfde 
periode. De tentoonstelling NeoRealisme in het 
fotomuseum probeert hier verandering in te 
brengen. 

Andalucia



pagina

27

ALAIN CLARK EN WILKO TERWIJN OP STUKAFEST
Alain Clark, Wilko Terwijn en Charlie Dée bevestigden hun deelname aan StuKaFest. Vijftien studen-
tenkamers door heel Rotterdam zullen voor één avond worden omgetoverd tot theater. Studenten 
kunnen hun eigen culturele route langs deze kamers uitstippelen.

TREURWILG BILLY 
STIEKEM VROLIJK 
Met zijn gedrongen lichaam, kalende hoofd en 
rossige baard, heeft Bonnie ‘Prince’ Billy veel 
weg van een tuinkabouter. Toch zullen maar wei-
nig mensen op het idee komen de Amerikaanse 
zanger in hun voortuin te planten. Will Oldham, 
zoals Billy volgens zijn paspoort heet, is wat je 
noemt een getormenteerd man. Zijn liedjes gaan 
steevast over de zelfkant van het leven en de 
snik in de stem laat horen dat het menens is. 
Ook de nieuwste, slechts acht liedjes tellende, 
Bonnie ‘Prince’, ‘Ask Forgiveness’, heeft mineur 
als grondtoon. Met teksten als ‘My life was once 
a joy to me’ (uit ‘My Life’) en ‘I’ve seen it all/ 
there’s no more to see’ (uit: ‘I’ve Seen It All’) is 
dit album geen recept voor een goed humeur. 
Toch is Ask Forgiveness verre van een martel-
gang. Oldhams verdriet laat je bepaald niet on-
beroerd, snijdt bij tijd en wijle dwars door de 
ziel, maar is uiteindelijk verlichtend. De manier 
waarop de Amerikaan zijn Weltschmerz bezingt 
is namelijk van zo’n schoonheid, dat de cd luis-
tert als een triomftocht. Ook staan er tussen de 
vele treurwilgen, nummers die voor Oldham-be-
grippen opgewekt kunnen worden genoemd. Zo 
is opener ‘I Came Here to Hear The Music’ lang 
niet zo neerslachtig als Bonnies onvaste stem 
doet vermoeden en begint ‘I’m Loving the Street’ 
met de nu al legendarische woorden: ‘I am fee-
ling good.’ Nee, bij nader inzien is Ask 
Forgiveness een hoopvolle plaat; het begin van 
een ommekeer, het licht in de duisternis. Zo bij-
zonder, dat je haast zou vergeten te vermelden 
dat het album voornamelijk uit covers bestaat, 
bijvoorbeeld van Björk en R. Kelly. Dat de lied-
jes worden gedragen door akoestische en elektri-
sche gitaren en een enkele celloklank. En dat de 
achtergrondzang van Meg Baird and Greg 
Weeks, beiden zingend in de Amerikaanse groep 
Espers, zeer fraai is. JS
 
Artiest: Bonnie ‘Prince’ Billy; cd: Ask Forgiveness; 
label: Drag City.

“We hadden niet verwacht dat hij zou toezeggen”, 
vertelt StuKaFest-voorzitter Anke Kluppels over 
‘singer-soulwriter’ Alain Clark. ‘Maar hij is heel en-
thousiast. Het lijkt hem leuk om vanaf een studen-
tenbank een akoestische sessie te verzorgen.’ Zo be-
slisten ook cabaretier Wilko Terwijn en zangeres 
Charlie Dée, artiesten die normaal schouwburgen 
en poppodia platspelen. Kluppels wijt het aan de 
unieke ambiance die het optreden in een studenten-
kamer heeft: “De sfeer is toch anders.”
Van een locaal initiatief in Nijmegen, waar het 
StudentenKamerFestival in 2000 voor het eerst ge-
organiseerd werd, groeide het uit tot een landelijk 
fenomeen. Dit jaar vindt StuKaFest in zes studen-
tensteden plaats. Het idee is simpel, vertelt 
Kluppels. “In vijftien studentenkamers worden 
voorstellingen georganiseerd, waaronder toneel, ca-
baret, muziek, literatuur en film. Op één avond kun-
nen studenten drie voorstellingen van een half uur 
bezoeken.” De avond begint met een openbaar toe-
gankelijke circusact in ‘De Kerk’ van Stadswonen, 
waarna studenten per fiets of openbaar vervoer 
over de hele stad uitwaaieren om hun zelf samenge-
stelde programma af te gaan. Speciaal voor deze 
avond bouwen studenten hun kamer om tot theater. 
Met alle bijkomendheden van dien. Kluppels: 
“Kamerbewoners zijn gastheer of gastvrouw, het is 
aan hun om te bepalen hoe de avond er verder uit 
ziet. Wij verzorgen het programma, zij doen de 
rest.” De kamerbewoners zijn dus behalve theater-
directeur ook kroegbaas voor een avond. “We spo-
ren ze aan om een drankje en een hapje aan te bie-
den, maar in de invulling zijn ze vrij.” Het is de be-
doeling dat alle bezoekers aan het einde van de 
avond weer samenkomen voor het eindfeest in 
Waterfront. Daar treedt naast Charlie Dée de funk-
formatie Mowmite & Randy op, die eerder dit colle-
gejaar de publieksprijs van ‘Het Oor van Erasmus’ 
in de wacht sleepte. 
“We hebben geprobeerd een zo breed mogelijk pro-

gramma samen te stellen”, legt Kluppels uit. Naast 
bekende artiesten als Alain Clark, Wilko Terwijn en 
Charlie Dée is er ook plaats voor minder bekend ta-
lent. “Jandino Asporaat, stand-up cabaretier van 
Antilliaanse afkomst, is bijvoorbeeld heel erg leuk. 
Verder organiseren we een Braziliaanse danswork-
shop in de bar van het Erasmus International House 
en komt het Onafhankelijk Toneel een voorproefje 
geven van hun nieuwe voorstelling. Dat is erg bij-
zonder.”
Tussen de voorstellingen hebben bezoekers telkens 
een half uur de tijd om te verkassen. “Het is alle-
maal gewoon te fietsen, de uitersten zijn de Nieuwe 
Binnenweg en de Struisenburgdwarsstraat in 
Kralingen. Bovendien kun je zelf je programma sa-
menstellen, waardoor je de reistijd tussen de voor-
stellingen kunt beperken.” GM 

StuKaFest vindt plaats op 20 februari, in studen-
tenkamers verspreid over Rotterdam. Losse kaar-
ten: € 3,50, Passe-partout: € 11,-. Voorverkoop start 
op 21 januari via www.stukafest.nl Meewerken? 
Mail naar rotterdam@stukafest.nl 

Met de personages loopt het trouwens meestal dra-
matisch slecht af. 
Ook in de fotografie uit die tijd staat het dagelijkse 
leven centraal. Net als in de film was dit een reactie 
op de propagandabeelden tijdens het fascisme. 
Onder Mussolini lag de nadruk op een geïdeali-
seerd beeld van een welvarend Italië. Na de bevrij-
ding was er juist interesse voor de verscheidenheid 
van het land. Fotografen gingen op pad om de ver-
schillende regio’s in hun land in beeld te brengen. 
Van de drukke sloppenwijken in Napels met han-
gend wasgoed op straat, tot aan de meest afgelegen 
dorpen. Ze legden het achtergebleven platteland, de 
ruïnes na de oorlog en de wederopbouw vast. Soms 
ook brachten ze de bittere armoede in beeld. En net 
als in de filmkunst worden ook in de foto’s de een-
voudige mannen, vrouwen en kinderen een beetje 
als helden neergezet. Bijna zou je Sophia Loren zoe-
ken in een huisvrouw.

Ondanks de armoede zijn het geen akelige beelden. 
De tentoonstelling laat bijvoorbeeld straatscènes 
zien van spelende kinderen en rustende oudjes. 
Bijzonder zijn ook de foto’s van Nino Migliori van 
mannen die op het terras hangen en van oma’s in 
zwarte jurken die druk gebarend op de trappen zit-
ten. Omdat de meeste foto’s in de expositie destijds 
werden gebruikt voor in kranten en maandbladen is 
er ook een vitrine met tijdschriften en kranten te 
zien. Daarnaast worden stills uit films en filmaffi-
ches getoond. NeoRealismo roept een levendig 
beeld op van het ‘vroegere’ Italië. Een schilderachti-
ge tentoonstelling in zwart-wit. AA

‘NeoRealisme; de nieuwe fotografie in Italië 1932-
1960’ is te zien tot en met 9 maart 2008 in het 
Nederlands Fotomuseum. Voor meer informatie 
ga naar  www.nederlandsfotomuseum.nl 

Alain Clark



20 JANUARI
Leeskabinet-lezing: Het Franse 
lied in de negentiende eeuw
Een zelfstandige, typisch Franse liedcultuur 
heeft zich pas in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw ontwikkeld. Madeleine Pfundt 
geeft in deze lezing aan de hand van luister-
voorbeelden een indruk van dit ‘geëmancipeer-
de’ Franse lied. Aan de hand van een aantal lie-
deren van  Hector Berlioz (1803-1869), Gabriël 
Fauré (1845-1924) en Claude Debussy (1862-
1918) wordt de ontwikkeling van vocale stijl in 
de loop van de negentiende eeuw geïllustreerd. 
Bij Fauré en Debussy wordt bovendien niet al-
leen aandacht geschonken aan het onder-
scheid tussen beide componisten wat betreft 
hun muzikale stijl, maar ook aan de verschillen 
in het gebruik van dezelfde tekst voor een lied. 
Madeleine Pfundt studeerde Muziekweten-
schap aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 
1995 is zij als docent werkzaam in het kader 
van HOVO Rotterdam. Nadere informatie: 
www.leeskabinet.nl of (010) 408 1195. Toegang 
gratis. Locatie: Th. W. Termaathuis (grote zaal), 
’s-Gravenwetering 98, Rotterdam-Kralingen. 
Tijd: 11.00 uur. 

28 JANUARI
Wetenschapscafé: Leren hoe je 
hersenen leren
Hoe ons geheugen werkt is een fascinerende 
vraag die vele wetenschappers al decennia 
lang bezighoudt. Hoe krijgen we bijvoorbeeld 
al die Duitse rijtjes en de hoofdsteden van Eu-
ropa in ons hoofd? Wat gebeurt er precies in 
onze hersenen als er nieuwe informatie aan-
geboden wordt? Waar komt deze informatie 
terecht en hoe wordt het vastgelegd? Dan zijn 
er ook nog verschillende erfelijke ziektes waar-
bij de hersenen meer of minder specifiek het 
vermogen tot onthouden verloren hebben. 
Hoe kan dat? Is er in de toekomst een ‘geheu-
genpil’ voor deze patiënten denkbaar? Aan de 
hand van patiëntstudies en proefdieronder-
zoek wordt geïllustreerd wat we geleerd heb-
ben over hoe hersenen leren, en wat de moge-
lijkheden in de toekomst kunnen zijn op me-
disch gebied. Met dr. Ype Elgersma, moleculair 
neurobioloog. Locatie: Dik T, Hoogstraat 110. 
Tijd: 19.30 uur. 

LEZING

DEBAT

EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM
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JANUARY 22 
O brother, where art thou?
Mississippi, 1937. Three convicts escape from a 
jail chain-gang intent on getting to the loot 
stashed away by one of them. As this is at his 
house soon to be flooded by a new dam, speed 
is of the essence. They find themselves fast-tal-
king their way out of one jam after another, 
and along the way not only have to be wary of 
riverside sirens but even get to make a pretty 
good country record. Joel & Ethan Coen 2000. 
English spoken & Dutch subtitles. Location: 
Room B-3, Woudestein. Time: 19.30 – 21.15 hrs. 

23 JANUARI
Filmweek Criminologie In Actie
In week 4 zal studievereniging CIA (Criminlogie 
In Actie) een filmweek organiseren. In deze 
week zullen verschillende films worden beke-
ken die met criminaliteit te maken hebben. In 
het kader van deze filmweek zal er ook een film 
op de universiteitscampus worden vertoond. 
Dit zal de film ‘Lord of War’ zijn; een misdaad-
film over het leven van een Rusische wapen-
handelaar (gespeeld door Nicolas Cage). Deze 
voorstelling zal worden vergezeld door een on-
beperkte hoeveelheid drank en chips en een 
korte educatieve inleiding. Voor meer informa-
tie: www.svcia.nl Locatie T3-16, Woudestein. 
Tijd: 17.30 uur. Toegang 2 euro, voor leden gratis. 

29 JANUARI
Simon
In deze ontroerende tragikomedie komt de 
Amsterdamse praatjesmaker en coffeeshop-
houder Simon na jaren een oude vriend tegen: 
Camiel, een wat brave, homoseksuele tandarts. 
Door Simons terminale kanker bloeit hun 
vriendschap weer op. Terstall, die hiermee het 
eerste deel van een trilogie aflevert, maakt zich 
breed voor progressief Nederland met eutha-
nasie, homohuwelijk en softdrugs. Eddy Terstal 
2004. Dutch spoken & English subtitles. Locati-
on: Room B-3, Woudestein. Time: 19.30 – 21.15 
hrs.



31 JANUARI
Gedichtendag: Multimediaal Poë-
ziespektakel
In zijn vijfde dichtbundel Kant-tekeningen gaat kunst-
filosoof Antoon Van den Braembussche (vroegere 
schuilnaam Tonko Brem), auteur van Denken over 
Kunst, een unieke kruisbestuiving aan met lithograaf 
Theo De Smedt. Hieruit is een multimediale voorstel-
ling voortgekomen waarin poëzie en geprojecteerde 
lithografie fungeren als inspiratiebron voor compo-
nist-pianist Erik Claeys en choreografe-danseres Ales-
sandra Coppola. Zangeres Amanda Engels zingt de 
Paul Celan Cyclus, die de Joodse representatie van de 
Holocaust als thema heeft. Met: Antoon Van den 
Braembussche, Erik Claeys en Alessandra Coppola, 
Amanda Engels en Theo De Smet. Locatie: Etude, Wou-
destein. Tijd: 19.30 - 21.45 uur. 
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TOT EIND FEBRUARI
The Andromeda Strain Cassander Eeftinck Schattenkerk
Vanaf 13 december zijn in de Erasmus Universiteit Rotterdam geconstrueerde landschappen te zien 
van kunstenaar Cassander Eeftinck Schattenkerk. Het zijn foto’s die refereren aan archetypische na-
tuurfotografie, zoals we die kennen uit the National Geographic. Schattenkerk: ”Omdat er in Neder-
land weinig ongerepte plekken zijn, besloot ik special effects toe te voegen. In locaties met een “Na-
tional Geographic” karakter versterk ik deze eigenschap met eenvoudige middelen, zoals bijvoor-
beeld vuurwerk, zonder hiervoor Photoshop te gebruiken en soms alleen met een speciale uitlich-
ting.” In de tentoonstelling combineert hij deze foto’s met fotografische stillevens. Sciencefiction-
achtige beelden die doen denken aan onderzoeksfotografie zoals micro- of astronomische opna-
mes. Deze landschappen zijn geheel in de studio gemaakt en refereren ook aan de archetypische 
natuurfotografie. Dit werk op schaal schept verwarring vooral in combinatie met het kunstmatige 
karakter van de overige foto’s die wel op locatie zijn gemaakt. ”Het is nooit de bedoeling een naad-
loze illusie te scheppen. Het kunstmatige en reële karakter van een beeld, en de meerdere bronnen 
waar het naar verwijst, dienen gelijktijdig aanwezig te zijn”, aldus Schattenkerk. Locatie: Erasmus 
Galerij, luchtbrug bibliotheek Woudestein.

31 JANUARI
Slavery without a Code Noir: Scotland, 
1700-1778
Research Seminar van het Erasmus Center for Early Modern Stu-
dies. Spreker: prof.dr. John Cairns (Edinburgh). Deze lezing vindt 
plaats in het kader van het EC research seminar Individu, Ge-
meenschap en Overheid in de Vroegmoderne Tijd: Moraal, Poli-
tiek en Bestuur van Erasmus tot Bayle. Locatie: Woudestein, ge-
bouw L, Desideriuszaal. Tijd 15.00-17.00 uur. Voor meer informatie:  
www.erasmus.org

JANUARY 31 and
FEBRUARY 1
With discounts to the 
International Filmfestival 
Rotterdam
Erasmus Cultuur has tickets available 
for 2 special programs during the Festi-
val.
You can watch 2 films with a free drink 
during the MovieSquad-arrangment on 
January 31. One of the movies that 
night is the winner of the MovieSquad 
award.  We also offer tickets for the Ti-
gerday on February 1. This day consists 
of 4 movies, selected from the VPRO Ti-
ger Awards Competition, a price for 
young and promising movie makers. 
The films are shown between 10 a.m. 
and 6 p.m.
Tickets will be sold at the ESSC (CB-07 
Woudestein). More information: www.
eur.nl/erasmuscultuur The Tigerday 
costs 24 euro (for 4 movies), the Movies-
quad costs 12 euro.
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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

Taal- & Trainingscentrum
Taalniveautoets voor uitwisselingsstudenten
Ga je binnenkort op uitwisseling en wil je weten of 
je taalniveau toereikend is? Meld je dan aan voor 
een niveaubepalingstoets bij het Taal- & Trainings-
centrum! Zie voor meer info: www.eur.nl/ttc/taal-
toets/algemeen
Data: In de week van 4 - 8 februari. Inschrijven: Van 
14 t/m 24 januari. Kosten: € 45,- per taal (betaling 
in week 5 bij het ESSC). Talen: Engels, Frans, Duits, 
Spaans en Italiaans.

Wil jij een gedicht voordragen op Gedichtendag?
Studium Generale en Erasmus Cultuur zoeken voor 
Gedichtendag (donderdag 31 januari a.s.) studen-
ten die op die dag bij aanvang van de colleges een 
gedicht willen voordragen. Ken jij een geweldig ge-
dicht en wil je dat graag met anderen delen? 
Schrijf je zelf gedichten en zoek je een publiek? 
Geef je dan op bij Studium Generale of Erasmus 
Cultuur: Fedde Spoel, telefoonnummer 010-
4081144, email: stg@oos.eur.nl. ‘s Avonds is er om 
19.30 uur een speciaal multimediaal poëziespekta-
kel in restaurant De Etude (Woudestein) met 
Antoon van den Braembussche, Theo de Smedt en 
vele anderen. Meer informatie: www.eur.nl/studi-
um

Cursussen en voorstellingen
Je kunt weer inschrijven voor de cursussen van 
Erasmus Cultuur van dit voorjaar.
Er zijn allerlei cursussen van digitaal fotograferen, 
gitaarspelen of beeldhouwen tot streetdansen en 
toneelspelen. Inschrijven kan tot 1 februari. Ook 
kun je nog steeds kaarten bestellen voor diverse 
voorstellingen in de stad. Ben je gek van cabaret of 
musical, benieuwd naar theater, dans of muziek? 
Dan kun je via Erasmus Cultuur de leukste voor-
stellingen van het seizoen boeken.  Een overzicht 
van alle cursussen en voorstellingen staat in de 
brochure, die in de folderrekken van Erasmus Cul-
tuur te vinden zijn. Alle informatie staat ook op  
www.eur.nl/erasmuscultuur

Met korting naar het International Filmfestival 
Rotterdam!
Via Erasmus Cultuur kun je kaarten kopen voor het 
MovieSquad-arrangement op 31 januari. Dit zijn 2 
films (speciaal geselecteerd) en een drankje! Een 
van de films is de winnaar van de MovieSquad-
award, de speciale jongerenprijs van het festival. 
Ook hebben we kaarten voor de Tigerdag op 1 fe-
bruari. Die dag is er een selectie uit het aanbod van 
jong, aanstormend en eigenwijs filmtalent te zien, 
die meedingen in de VPRO Tiger Awards Competi-
tie. Je krijgt vier films tussen 10.00 uur en (afhan-
kelijk van de lengte van de films) 18.00 uur.
Kaarten zijn te koop via het ESSC (CB-07 Wou-
destein). Meer informatie: www.eur.nl/erasmuscul-
tuur

SERVICE

Gebedsgroepen
Zowel op Woudestein als in Erasmus MC zijn er 
groepen christen-medewerkers en/of -studenten 
die regelmatig bijeenkomen voor geloofsverdie-
ping en gebed. Alle christen-studenten en -mede-
werkers zijn van harte welkom! Zie voor meer in-
formatie: http://www.prayeur.nl

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

A-gebouw in de steigers!
De komende anderhalf jaar wordt het A-gebouw 
op de campus Woudestein, een gemeentelijk mo-
nument, volledig gerenoveerd en klaar gemaakt 
voor de eisen anno 2008. Deze verbouwing is een 
groot project. Via deze website informeren wij u 
over de renovatiewerkzaamheden, planning en 
achtergronden. 

Café’s op  Woudestein
Er zijn meerdere café’s waar voor studenten, mede-
werkers en bezoekers terecht kunnen voor een 
kopje koffie of een drankje. Bar-Ristorante Siena en 
de Faculty Club worden geexploiteerd door respec-
tievelijk Avenance en Van Der Linde Party Producti-
ons. Café De Smitse wordt geëxploiteerd door 
RSM-studenten en het Sportcafé Etappe door de 
Stichting Studentenvoorzieningen (SSVR). 

Bar-Ristorante Siena 
bar en á la carte restaurant, H-gebouw, b.g. naast 
restaurant de Etude) Openingstijden: ma t/m vrij 
10.00 - 18.00 uur (bar-gedeelte)
Groepen alleen op reservering.
Informatie: tel. (010) 408 2415, algemeen: 
reservering@remove-this.avenance-eur.nl, voor ex-
tra activiteiten: events@remove-this.avenance-eur.
nl, website www.avenance-eur.nl

Faculty Club 
(lounge/bar en á la carte restaurant, H-gebouw, 17e 
etage).
Openingstijden: ma t/m vrij 10.00 – 17.00 uur 
(lounge/bar-gedeelte). Meer informatie hierover 
via tel. (010) 408 2703 of (010) 238 06 76/74. 

De Smitse
(café, T-gebouw b.g.)
Openingstijden: ma t/m vrij 16.00 – 20.00 uur 
Voor informatie over De Smitse kunt u contact op-
nemen met RSM. Voor informatie over het Sportca-
fé Etappe kunt u contact opnemen met de Stich-
ting Studentenvoorzieningen (SSVR), informatieba-
lie: (010) 408 18 75. 

Sportcafé Etappe
(café, Sportgebouw b.g.)
Openingstijden: ma t/m vrij 11.00 - 23.00 uur .
. Voor informatie over het Sportcafé Etappe kunt u 
contact opnemen met de Stichting Studentenvoor-
zieningen (SSVR), informatiebalie: (010) 408 18 75. 

De openingstijden worden tijdens de zomermaan-
den aangepast. Dit wordt bekend gemaakt in de 
café’s zelf of via het Erasmus Magazine en Sin-On-
line. 

Openingstijden studiezalen
maandag t/m vrijdag 08.00 - 22.30 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Openingstijden uitleen- en informatiebalies
maandag
dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag 
10.30 - 16.45 uur
09.00 - 19.00 uur
09.00 - 16.45 uur

* Tijdens de zomermaanden tot 16.45 uur. 

Boeken die tot uiterlijk een kwartier voor sluitings-
tijd van de uitleenbalie zijn aangevraagd, kunnen 
dezelfde dag nog worden afgehaald. 

Sluiting bij feest- en gedenkdagen
De Universiteitsbibliotheek is in 2008 gesloten op: 
Vrijdag 21 maart
Maandag 24 maart
Woensdag 30 april
Donderdag 1 mei
Maandag 5 mei
Maandag 12 mei

Voorlichting nieuw onderwijsprogramma Crimino-
logie op 24 januari 2008
Op donderdag 24 januari zal van 16.00-17.00 uur in 
zaal LB-077 (tijdens het tweede uur van het college 
‘Inleiding Criminologie’) een voorlichtingsbijeen-
komst plaatsvinden voor alle Bachelorstudenten 
Criminologie. Tijdens de bijeenkomst zullen Prof.dr. 
H.G. van de Bunt en mw.dr. E.B.M. Rood-Pijpers het 
nieuwe onderwijsprogramma en de overgangsre-
geling toelichten. Na afloop van de voorlichting zal 
op de channel Criminologie Mededelingen (SIN-
online) de opzet van het nieuwe curriculum en de 
overgangsregeling geplaatst worden, zodat u alles 
nog eens na kunt lezen. U wordt verzocht om OF 
het gehele college te volgen (vanaf 15.00 uur) OF 
pas in de pauze (15.50-16.00 uur) de zaal binnen te 
komen!
Studenten Nederlands recht en Fiscaal recht krij-
gen binnenkort via SIN-Online informatie over de 
nieuwe onderwijsprogramma’s en overgangrege-
lingen.

INTERFACULTAIR
Masterclass Tariq Ramadan
Citizenship and Identity
De masterclass bestaat uit drie bijeenkomsten:
21 februari
13 maart
27 maart
Tijd: 15.00-17.00 u.
Gratis voor alle (uitwisselings)studenten van Ne-
derlandse universiteiten en HBO-scholen. Toehoor-
ders: € 50. 
Meer informatie: www.eur.nl/fsw/ramadan
or www.tariqramadan.nl

ALGEMEEN

FACULTEIT DER 
RECHTSGELEERDHEID

INTERFACULTAIR

STUDENTENZAKEN

ERASMUS CULTUUR

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

Meldpunt studenten & RSI
Voor studenten die last denken te hebben van RSI 
is er het meldpunt Studenten & RSI. Daar kunnen 
studenten terecht voor informatie en advies over 
omgaan met RSI en het voorkomen ervan en wor-
den de klachten geregistreerd. Meldpunt Studen-
ten & RSI: Dhr. B. den Boogert, studentendecaan, G 
3-08. (secretariaat). E-mail:  rsi-student@oos.eur.nl 

Tentamens en examens 
Voor praktische informatie over schriftelijke tenta-
mens, cijferregistratie, behaalde studieresultaten 
en afstuderen kan je terecht bij de afdeling exa-
menadministratie. Openingstijden: van 9-16 uur in 
de AB-gang (A-gebouw). Voor algemene informa-
tie:  www.eur.nl/ea.

AIESEC
AIESEC Ambassadeursprogramma!
Het AIESEC Ambassadeursprogramma is een uniek 
programma voor eerste- en tweedejaars IBG-stu-
denten, waarbij ieder jaar in de zomervakantie 20 
studenten 6-8 weken de mogelijkheid krijgen om 
in 10 verschillende landen met lokale studenten ac-
tiviteiten te organiseren en daarnaast op een unie-
ke manier het land te ontdekken. Dit jaar kun je 
naar onder andere China, India, Turkije, Mexico en 
Peru!
Ben jij die internationaal georiënteerde student 
waar wij naar op zoek zijn, en wordt de zomer van 
2008 de zomer van je leven? Schrijf je dan nu in op  
www.ambassadeursprogramma.nl
de deadline is 25 januari

Chinese Studenten Vereniging van de Erasmus 
Universiteit (CSA-EUR)
China in Focus
Voor de derde achtereenvolgede keer organiseert 
de Chinese Studenten Vereniging van de Erasmus 
Universiteit (CSA-EUR) een driedaags evenement 
genaamd ‘China in Focus’. Ben jij geïnteresseerd in 
China en wil je meer te weten komen over de cul-
tuur en de mensen van dit land, de mogelijkheden 
die dit land biedt en wat China zo bijzonder 
maakt? Dan is China in Focus 2008 zeker iets voor 
jou! Dit jaar zal het programma bestaan uit een 
gevarieerd aanbod van activiteiten zoals artistieke 
opvoeringen om van te genieten en daarnaast le-
zingen en workshops waarbij je actief kennis kunt 
maken met Chinese sporten en gewoontes. Wan-
neer: 4-6 februari 2008. Waar: Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Campus Woudestein, C-hal. Dit is de 
kans om meer te weten te komen over China. We 
zien er naar uit om jou te ontmoeten tijdens de da-
gen van China in Focus 2008. Voor vragen of meer 
informatie omtrent het programma kun je ons de 
komende weken persoonlijk bezoeken bij onze 
stand in de C-hal of je kunt contact opnemen via  
culture@csa-eur.nl

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

VERENIGINGEN

OVERIG



schappen komen voor de prijs in aanmerking. De 
prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt en be-
staat uit een geldbedrag van € 15.000, te besteden 
aan een studie- en onderzoeksverblijf van één jaar 
in Parijs. De Franse Ambassadeur in Nederland 
reikt de prijs officieel uit tijdens een ceremonie op 
de residentie. Voor de uitreiking in 2008 is de Stich-
ting Prix de Paris op zoek naar kandidaten. Excel-
lente studenten, die uiterlijk 31 augustus 2008 af-
studeren, kunnen hun belangstelling kenbaar ma-
ken op marieke.debakker@let.uu.nl. Een jury, be-
staande uit 9 wetenschappers verbonden aan Ne-
derlandse universiteiten, zal de laureaat selecteren. 
De aanmeldingen dienen voor 1 april 2008 binnen 
te zijn. Meer informatie staat op www.FRNL.eu, klik 
op ‘Beurzen’.

Ben jij een praktische wereldverbeteraar? 
Wij hebben interessante projecten voor vrijwilli-
gers in Zuid-Afrika! www.masizakhe.nl

Masterscripties voor EM
Voor de rubriek Thesis in het wetenschapskatern 
van Erasmus Magazine, vraagt de redactie studen-
ten of hun docenten opmerkelijke masterscripties 
in te sturen voor een korte bespreking in het uni-
versiteitsblad. U kunt een digitaal exemplaar stu-
ren naar wetenschap@em.eur.nl of inleveren bij 
kamer ET-22 (bestuursgebouw, Woudestein). De re-
dactie maakt uiteindelijk een selectie van de inzen-
dingen. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Gert van der Ende (hoofdredacteur a.i.), 
tel. (010) 408 1824, email: vanderende@em.eur.nl

Website
Voor informatie kijk op www.eur.nl/studentenpas-
toraat

Otto Dekkers, student Bedrijfskunde aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam, heeft de HBD Scriptie-
prijs 2007 gewonnen. Jaarlijks looft het HBD 
(Hoofdbedrijfschap Detailhandel) een prijs uit voor 
de beste WO-scriptie die de detailhandel als onder-
werp heeft. Dekkers beschrijft in zijn scriptie de in-
vloed van de digitale revolutie in de fotografie op 
de overlevingskansen voor de Nederlandse foto-
vakhandel . De prijs (een cheque van € 3000 en een 
oorkonde) werd hem op 17 december overhandigd 
door juryvoorzitter prof. dr. J.G. Lambooy, emeritus 
hoogleraar in de ruimtelijke economie.

Prof.dr. N. Dorn is voor een jaar benoemd tot hoog-
leraar Internationalisering, in het bijzonder veilig-
heid en toezicht in de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid. Dorn (1947) versterkte de criminologie-sectie 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vorig jaar 
al als universitair hoofddocent. Dorn was eerder 
verbonden aan de Universiteit Gent en werkte voor 
de Verenigde Naties. 

Prof. dr. Paulus de Jong is op 13 december 2007 be-
noemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Hij ontving de koninklijke onderscheiding 
na zijn afscheidscollege als hoogleraar Epidemiolo-
gie van Oogziekten bij het Erasmus MC uit handen 
van drs. Jan-Willem Oosterwijk, voorzitter van het 

MajEUR
MajEUR zoekt jou!
Het Rotterdams Studenten Harmonie Orkest Ma-
jEUR zoekt nieuwe leden! We repeteren op dinsdag-
avond van 19.30 tot 21.30 uur in Pro Rege aan de Ou-
dedijk 113 in Rotterdam. Dus speel je een blaasin-
strument en heb je zin in een gezellige dinsdag-
avond: kom langs! Wil je meer informatie:  http://
www.majeur.eur.nl

Legionella
Voor actueel nieuws over legionella, kijk op 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!

Batavierenrace 2008
Op 26 april 2008 vindt de Batavierenrace plaats. Dit 
is de grootste studenten estafetteloop van de we-
reld (ruim 7.500 deelnemers) en heeft het grootste 
studentenfeest van Nederland!! Het is een mam-
moetevenement met een uniek karakter: een men-
geling van topsport en zwoegend recreëren! De to-
tale loopafstand van Nijmegen naar Enschede be-
draagt ruim 185 kilometer en is onderverdeeld in 25 
etappes (17 heren- en 8 damesetappes). Behalve een 
algemeen klassement is er ook een Universiteits-
competitie waarin alle universiteiten van Nederland 
tegen elkaar strijden! Vorig jaar heeft Universiteit 
Rotterdam een mooie prestatie neergezet en dit 
willen we aankomend jaar natuurlijk gaan verbete-
ren. Voor de Batavierenrace zijn we dan ook op zoek 
naar gemotiveerde studenten die de eer van Rotter-
dam willen verdedigen. Het is daarbij niet van be-
lang wèlke sport je beoefent, maar dat je sportief 
bent en gemotiveerd. Dus wil jij een weekend gratis 
genieten van dit prachtige evenement, laat dit dan 
weten! Meer informatie op www.erasmussport.nl. 
Inschrijven en verdere informatie kun je mailen 
naar batarotterdam@hotmail.com.

Studenten Badminton Toernooi
Op 29 en 30 maart wordt er voor het eerst in 
Utrecht een Internationaal Studenten Badminton 
Toernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt 
er overdag gebadmintond, en is er op zaterdag-
avond een feest in het centrum van Utrecht. Op het 
toernooi wordt gespeeld in verschillende categorie-
en, variërend van recreant tot landelijke topspelers. 
Dus iedere student kan meedoen. Tot 25 januari zijn 
de kosten 35 euro, daarna tot 9 maart 37.50 euro. 
Meer info en inschrijven kan via www.sbhelios.nl/
isbt2008

14e Prix de Paris
De Prix de Paris is een aanmoedigingsprijs voor 
jong, Nederlands talent. De prijs is bedoeld ter sti-
mulering van wetenschappelijk onderzoek over 
Frankrijk. Excellente, recent afgestudeerden met 
een Master-diploma (kunst)geschiedenis, Franse 
taal en cultuur, journalistiek en politieke weten-
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College van Bestuur van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

M.J. van Haperen (Erasmus MC) heeft op 28 no-
vember jl. de Umbra Erasmi ontvangen wegens zijn 
25-jarig dienstverband met de EUR.

Prof.dr. G.T.J. van der Horst wordt bijzonder hoog-
leraar Chronologie en gezondheid bij het Erasmus 
MC, vanwege de Vereniging Trustfonds EUR. Van 
der Horst is sinds 1986 verbonden aan de Rotter-
damse universiteit.

Prof.dr. E. Lesaffre is benoemd tot hoogleraar Bio-
statistiek bij het Erasmus MC. Hij was eerder werk-
zaam bij het Limburgs Universitair Centrum en aan 
de Universiteiten van Antwerpen en Leuven. 

Prof.dr. W.R.F. Notten wordt hoogleraar Kennisma-
nagement van innovatie in de gezondheidszorg bij 
het instituut Beleid en Management Gezondheids-
zorg van het Erasmus MC. Notten was lange tijd 
verbonden aan TNO, als directeur van diverse on-
derdelen, laatstelijk als algemeen directeur. Hij was 
eerder tevens tien jaar bijzonder hoogleraar Ar-
beidstoxicologie aan de toenmalige Faculteit der 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen in 
Rotterdam. 

Dr. W. Vermeulen (Erasmus MC) heeft op 27 novem-
ber jl. de Umbra Erasmi ontvangen wegens zijn 25- 
jarig dienstverband met de EUR

J. de Wit (Erasmus MC) heeft op 27 november jl. de 
onderscheiding Erasmus met de Reispet ontvan-
gen wegens zijn 40-jarig dienstverband met de 
EUR.

George S. Yip is per 16 januari 2008 door het Colle-
ge van Bestuur benoemd tot decaan van RSM Eras-
mus University. Hij volgt prof.dr. Han van Dissel op, 
die op 1 september 2007 algemeen directeur werd 
van CEDEP (European Centre for Executive Deve-
lopment) in Frankrijk. In de tussentijd is prof.dr.ir. 
Berend Wierenga opgetreden als interim-decaan. 

         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 31 januari 
a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 22 januari De daaropvolgende nummers 
verschijnen op: 14 en 28 februari, 13 en 27 maart, 
10 en 24 april, e.v. . Deadline telkens 9 dagen voor 
verschijning (op dinsdagen om 12.00 u.)

PERSONALIA

SPORT

STUDENTENPASTORAAT

GEVRAAGD EN GEBODEN



PAGE 32  MORE TIME FOR PART-TIME JOBS        PAGE 33  MED STUDENTS GO SKIING         PAGE 35 THINGS TO DO IN ROTTERDAM          PAGE 35 SERVICE

INTERNATIONAL
no.10 Januari 2008

Natalia Chapliuk

I have never seen airports as empty as they were 
on the 29th of December during my trip Beijing 
– Moscow. I guess the best time to travel is after 
Christmas and before New Years Eve – no cues 
to check-in, no waiting at customs, the baggage 
comes right away and people seem much friend-
lier. When I came out the Sheremetyevo Moscow 
Airport, the first thing I felt as a contrast to 
Beijing is the air and the fact that I could see the 
stars, and that is despite the fact that Moscow is 
a big city, the air is definitely cleaner... even in the 
airport. 
So, for the Olympic Games there is still much 
more cleaning to be done in dear Beijing. The 
second thing that made me feel in Europe where 
the never ending holidays decorations and  bill-
board saying that the 2008 is coming, and this is 
particularly important in Russia, since celebrating 
the New Year is much more important and much 
more of a family celebration than Christmas is 
(because during Communism Christmas was 
prohibited). However, now, both are celebrated 
– barely anyone cares about communism, Lenin 
or Stalin ... a good picture representing this is the 
Red Square where there is a ice-skating ring right 
in front of the mausoleum where Lenin still lies, a 
coffee place right in the middle of the red square 
and a huge shopping mall with high end brands. 
In the past, the Red Square used to be a place for 

guards and that was fully dedicated to political 
and ‘culturally’ tourist events. Now the only thing 
that can be called ‘cultural’ of what stands there 
is the huge 90 meters Christmas tree that thou-
sands of people go to see daily. 
The two things that I mentioned before made 
me realize that I am in Europe; but what made 
me realize that I am in Moscow was the way that 
people, particularly young ladies are dressed. 
Despite the very cold -15 temperature some wear 
short skirts and high and thin heels, that look 
great for sure, but are also great to slide through 
(or down) the iced roads. 
When walking through the underground system, 
the official translation of the metro, one can 
observe a fashion show taking place in a beauti-
ful underground world because each station of 
the subway can be considered an architectural 
monument. 
Something else that made me realize that I am 
out of China is that ALL pages in the internet 
could be opened with no restriction or prohibi-
tions to what people can read. The funny thing 
was, however, that I could not access the internal 
university network. 
Last but not least it is the people. After all the 
travels, the livings abroad and experiences it is 
not difficult to realize that speaking your lan-
guage, being able to share something together 

and communicate with your people brings a 
sparkle to one’s eyes. After just a few days of be-
ing back ‘home’, if I can call it that way, I can defi-
nitely say that Beijing is Asia, that Russia might 
be Asia, but Moscow is Europe, for sure.  
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BEIJING IS ASIA, BUT MOSCOW IS EUROPE, FOR SURE.  

Even well-off families were increasingly finding it 
difficult to pay for Harvard’s elite studies, which 
caused a little political concern in America. The uni-
versity anticipated on possible future legislation.
Families with an annual income of under 60 000 
dollar will not have to pay any tuition fees at all 
for their children. From that amount upwards, the 
tuition fees gradually move up to ten percent of the 
annual income for families who earn between 120 
000 and 180 000 dollars. 
This makes a difference. From 19 000 dollar, fami-
lies with an annual income of 120 000 dollar, now 
pay 12 000 dollar. Families with an annual income 
of 180 000 dollar used to pay 30 000 dollar; now 
their fees have been reduced to 18 000 dollar.
Furthermore, Harvard expects for students to no 
longer take out loans. The loans which Harvard 
offered will be replaced by extra study grants. Of 

course students can still decide to take out a loan at 
a bank to cover the other expenditures. 
At Harvard they consider each individual case. 
A family with ten children for instance, or a fam-
ily who has had to deal with a costly medical care 
situation will not be forced to pay the full amount. 
However, a family who obviously has much more 
money than their pay slip indicates, can expect to 
be charged a higher amount. 
Currently two thirds of Harvard students are sup-
ported financially, which costs about 98 million dol-
lar. This budget will be raised to 120 million dollar 
a year, which is 81.6 million euro.
It remains to be seen whether Harvard’s counter-
parts will follow. The New York Times reported that 
next month Yale University will announce changes 
in its study grants scheme. HOP     

CHEAPER HARVARD
Prestigious Harvard University lowers its tuition fees for students from middle-class families. 
They will pay thousands of dollars less.
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From next year onwards, Al-
bania will participate in the EU 
Seventh Framework Research 
Programme, (FP7). This way the 
Balkan state moves a little 
closer to EU membership.

The FP7 is a European version of 
indirect government funding. In 
a seven-year period, the EU will 
distribute about 50 billion euro 
among the best researchers from 
EU states and other participating 
countries.
For now the participants will face 
little competition from Albania. In 
2006 there were 578 researchers 
working in Albania, according 
to the country’s Academy of Sci-
ences. In the 90s, 40 percent of all 
researchers moved abroad.
For that reason, Albania is grant-
ed a major discount during its 
first year of participation, which 
will be gradually reduced in the 
following years. In all, Albania 
will contribute about eight million 
euro to the FP7 programme. HOP

HAPPY CHRISTMAS FOR ALBANIAN RESEARCHERS

These results were published in the education min-
istry’s annual “Student Monitor”. In this monitor, 
data have been collected by using a questionnaire 
handed out to 14 000 students. College, or so-called 
“HBO” students spend more time, 35.5 hours, on 
their studies than their university counterparts who 
spend 32 hours studying weekly.
Students also spend more time working. During the 
2005-2006 study year, they worked 9.4 hours per 
week in bars or in the local supermarket, compared 
to 8.6 hours the year before.
The “student monitor” sheds extra light on 
students moving up from bachelor to master 
programmes. A study shows that only ten percent 
of students is unhappy about information they 
received beforehand on which they base their deci-
sions for a follow-on programme.
University students naturally aspire to do a master 
programme as well; only five percent of them want 
to go and find a job with only a bachelor degree. 
About 75 percent stay faithful to their discipline 
and university and want to find a programme that 
connects perfectly to the three-year undergraduate 
programme. Twelve percent switch to a master 

programme in a different discipline and almost ten 
percent opt for the more difficult two-year research 
master.
Only a quarter of all “HBO” students say they 
want to start doing a master programme after 
having received their bachelor diplomas. There is 
a simple explanation for the reluctance. A “HBO” 
bachelor programme is four years in stead of three 
years. In addition, the diploma is a perfect qualifi-
cation for anyone entering the job market. The ones 
who despite this choose to enrol in a post-graduate 
programme must then choose between expensive, 
private MBA programmes, or the universities’ of-
fers, with the exception of some medicine, education 
or art studies. 
Education minister Mr Plasterk repeatedly stated 
that he wants to adapt and change the move from 
bachelor to master. “HBO” schools must be encour-
aged, with extra government funding, to offer mas-
ter programmes. Also, at the universities, it must 
become a less logical choice for students to move on 
in the same discipline. This spring, he will inform 
Parliament about his plans. HOP

MORE TIME FOR STUDIES 
AND PART-TIME JOBS
Students invest more time in their studies. Full-time students spent 34 hours of studying each 
week last year, which is an increase of two hours compared to 2005. Their part-time jobs also 
take up more time.

AUSTRIA ADOPTS 
INNOVATION VOUCHER
The Dutch concept of the innovation voucher 
moves abroad. Austrian businesses will soon 
be able to use these vouchers as well to buy 
knowledge at universities and research insti-
tutions. 

This autumn the Austrian Ministry of Economic 
Affairs will offer 200 hundred innovation vouchers, 
each worth 5000 euro, to businesses. The budget 
may be doubled in the future. Like with the Dutch 
voucher, an invention by the so-called Innovation 
Platform, the idea is that smaller businesses will do 
more research and development.
The European Commission now examines whether 
the system can be introduced in the entire EU. A 
possible problem is existing EU legislation banning 
state aid. HOP 

Rectification
In the article ‘The Global Christmas Spirit’ (Eras-
mus Magazine no. 9, December 13th) for unknown 
reasons the wrong picture was printed by the inter-
view with Paul Kearey. The student on the pic was 
Pawel Kowalczyk. This is Paul Kearey. 

Around 4800 students left Holland, which is a rise 
of 800 compared to last year. Bursary provider 
IB-Groep had expected more students to go study 
abroad. However, this new opportunity was only 
announced last spring, when many students had 
already registered for studies in Holland. It is esti-
mated that the number of emigrating students will 
rise to 10 000 the coming years. They are only al-
lowed to spend their Dutch bursaries at recognised 
foreign university programmes. Furthermore, they 
can take out a loan of up to a 7500 euro a year. HOP  

MORE STUDENTS 
GO ABROAD
The number of Dutch students who study 
abroad has risen significantly as a result 
of allowing students their Dutch bursary 
abroad. However, the increase is not as big as 
expected.

Old woman in an Albanian village.
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Whether you are into skiing, snowboarding or beer 
drinking, St. François Longchamp was the place to 
be this winter break. From 28 December 2007 until 
6 January 2008, EUR medical students kept the ski 
runs busy and the nearest bar shaky! The Medicine 
Faculty student’s association MFVR organized an 
unforgettable skiing trip to say goodbye to 2007 
and to start the new year bursting with energy! The 
organizing committee, which included Elke Jacobs, 
Maarten Leijsie, Ralph Sanders and Jerome Sint 
Nicolaas, did a great job. The setting was beautiful, 
the town was cute and had all the essential shops 
and necessary nightlife. Med students from year 
one to six were united and determined to make 
this an amazing holiday; and they succeeded. 
Like always, everyone had high expectations, and 
afterwards, everybody was really glad to have been 
there. 

“Even if you can’t ski, there’s 
always the après-ski”... 
Everybody will agree that the best part of being 
a student, is actually not the studying, but all the 
little things students do next to studying. Going on 
a skiing trip is certainly one of these things. Also, 
this skiing trip was the perfect deal for anyone who 
likes spending a week outdoors in astoundingly 
beautiful nature and snowy mountains combined 
with the great atmosphere of companionship with 
fellow students and friends! Furthermore, for the 
less sporty among us, there was plenty of partying 
and dancing as well; the so-called après-ski was a 

lot of fun! So, even if you can’t ski: “ATTEN!” (that 
would be drinking in Dutch student’s terms). 

New Years Eve in the Alps
In addition, this holiday was a very special way to 
welcome the new year and definitely a good alterna-
tive to celebrating New Year’s Eve with the family. 
Cooking with the roomies, or having dinner at a 
French restaurant in the Alps and later going out 
with friends, was a superb way of welcoming the 
new year! At midnight, champagne awaited all and 
there was even a fireworks display, which most 
missed since they were too busy dancing in the 
Yeti bar! Everybody was singing, hugging, kissing, 
drinking, dancing on the chairs and tables, and 
celebrating. Being a student and having the pos-
sibility to do this kind of thing is amazing, and that 
night the feeling was perfect. But of course, after 
all the fun, a significant amount of puke could be 

found in the surroundings, on the stairs and even 
in the corridors of the apartment complex, which 
was all cleaned up the next morning by MFVR 
chairman Bart Grimminck, and by the performers 
themselves, for as far as they could recall the facts... 
Some were found sleeping on the terrace, or on the 
floor next to the toilet. 

With the intake of great amounts of alcohol comes 
a lack of inhibitions. This resulted in a few other 
minor incidents, such as the Christmas tree that 
appeared next to Bart & Company’s room door 
one morning. The manager was pretty upset, since 
someone had transported the tree on an arduous 20-
minute hike, from the next town to this hall... The 
manager woke everybody on that floor that morn-
ing, shouting “it not funny! This not acceptable!”, 
which of course made everybody laugh, and upset 
him even more. Other minor incidents worth men-
tioning are: the magical disappearance of ski shoes 
one night, which were found spread all over the 
different floors of the building the next day, the fire 
extinguisher abduction and subsequent foam fight 
in front of the apartments, confrontations between 
drunk students and the wooden walls and doors, 
which some had to pay for with their deposits, and 
many snowball fights, drinking games, t-shirtless 
dudes cheering for Ajax and everybody singing 
“Jodel Jump”, (check it out on YouTube).  

The location and the accom-
modation  In the Savoie region of the French 
Alps, St. François Longchamp offers a ski area at 
1250 to 2550 meters, with 160 km of ski slopes in 
the Grand Domaine area. There are two towns at 
different altitudes, Vers La Chambre at 1450 meters 
and La Perelle at 1650 meters. The accommodations 
were located in La Chambre, right next to the ski 
runs and the lifts, so it was really easy to get to the 
ski slopes. For the “veterans” there were 14 black 
runs and 51 red runs. For the beginners and less 
experienced there were 53 blue runs and 15 green 
runs. In addition, 54 ski lifts were available, which 
combined, allowed for enough options for all to go 
snowboarding and skiing. It was also possible to 
take lessons and rent the equipment, which many 
students did. 
At nine o’clock sharp each day, the early students 
would arrive, ready to take the first lift up into 
the mountains to begin an intensive day of skiing. 
Almost all the time the weather was fantastic, with 

The sun shines over the French village of St. François Longchamp.w

MED STUDENTS GO SKIING IN ST. FRANÇOIS LONGCHAMP

Never skied before? No worries! There is always enough partying going on amongst medicine 
students! On the principle that “everyone can après-ski”, there was plenty to go for on the 2007-
2008 MFVR ski trip: highly recommended. Text and photography Irene Gomez Bruinewoud
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the sun shining and beautiful views on majestic 
Mont Blanc. 
Most of the students were pretty enthusiastic ski-
ers, so they spent the whole day skiing or boarding, 
no matter how badly they had partied the night 
before. Even on New Year’s Day everybody was out 
skiing, maybe a little later than usual, but attend-
ing the lessons like they should, doing their best to 
maintain coordination. 
Evidently, the après-ski was an important part of 
the trip as well, adding some spice of a different 
kind to a day out in the mountains. First there 
would be a few beers, followed by dinner in the 
apartments, where cooking and sharing a meal 
together was a great experience among students. 
After that they would continue with card games, 
engaging conversations and drinking glühwein, 
(warm sweet wine). Next, if necessary, one could 
have a “power nap”, and it would be off to the bar 
again, and sometimes even to the Mackenzie disco 
in the next town.  

The good, the bad and the 
ugly  The ski trip was a great success, and 
when asked what was the worst part, no student 
could quite come up with anything. However, many 
agreed that the first day had to be the worst day, 
because there were no skiing lessons yet. All the be-
ginners fell on their butts so often that they turned 
blue, providing them with a series of sexy bruises 
for the remainder of the holidays. The best day for 
them was of course the day they were able to ski, 
(almost), without falling! For the more experienced 
skiers the highlights were taking the difficult black 
runs, and for others, like Queenayda Kroon, the 
trip to nearby picturesque Valmorel-village was the 
best part. According to Rory O’ Connor “the best 
part would be partying on New Year’s Eve... and 
the worst part would be the next day, snowboard-
ing with a hangover, not recommendable”. Ralf de 
Hoog said that the best part of the trip was “that 
so many friends came along this time, there was 
a great atmosphere! And the worst part would be 
the broken showers”. Ingrid Vlot said: “I was very 
happy with the accommodation, it was all comfort-
able and cozy; we had everything we needed, even a 
dishwasher! And the group of people was the best! 
As not so good I would mention the Yeti bar, run by 
anti-social bartenders who always charged what 
they felt like and really had bad manners. The man-
ager was even involved in a fight with people from 
another group, and he ended up kicking somebody 
in the head. That is simply not done.” 

Like in any big student happening, the trip was not 
without flaws. Some were inevitable little things, 
but other problems occurred due to travel agency 
Sportura, who disappointed us. To begin with, on 
the way to France the bus was too full and two 
people did not have a seat, which is quite unpleas-
ant on a ten-hour trip. They were the last two to 
board and had to find a suitable place to sit/lay 
and try to make it to France. Secondly, everything 
involving the payments, was last-minute and cha-
otic. Then, on the way back, four students had to 
leave five hours earlier than the rest, on a different 
bus, because again, there where too few seats avail-
able. In addition, the water pipes of the apartment 
complex broke, which left the students without 
hot water for a few days: bad luck! Fortunately the 
owner provided bathroom facilities in another hotel, 
where there was one bathroom per twelve students. 
Obviously this was better than not showering for 
two days, so everybody was happy to shower at 
the hotel next door. But not meeting expectations 
was the “La Grotte du Yeti” bar. On New Year’s 
Eve they ran out of tap beer! Their solution was to 
sell beer in bottles, which cost twice as much. Also, 
the integrity and honesty levels of the bartenders 
and the manager were rather questionable and they 
were pretty grumpy. Unfortunately, there were not 
many other bars in the area. Lastly, one of the girls 
got her skis stolen. Luckily, this happened on the 
last day so she skied the whole week, but alas, she 
had to pay the 300-euro deposit... 
Anyway, med students party along, come hell or 
high water! Therefore, they sang “upa, upa, upa te 
tereeeh” and had fun anyway.  

The Bruised and The Wounded 
The group comprised 71 Students and they had 
one mission: to have a great vacation together and 
to try not to break any bones... Well, it almost suc-
ceeded, except for the breaking-bones part. Actu-
ally, considering the wild nights and the partying, 
there were surprisingly few accidents. Of course 
many fell, mostly the beginners, (such as myself, 

who managed to fall countless times, and also took 
mates down along on the way. Oops, sorry for that). 
Yet, there were only three serious injuries: one dislo-
cated shoulder, a broken thumb, and the most ironic 
one: a Yeti-bar broken toe. This last accident hap-
pened during the last night. In the middle of a danc-
ing movement, a bench suddenly “fell” on Ingrid 
Vlot’s toe, breaking it. Surprisingly with so many 
med students around, it could not be determined 
whether it was broken or not. Nonetheless, it didn’t 
stop Ingrid from skiing the last day. Of course she 
took it easy, skiing the green and blue runs instead 
of the black ones. 
For Wu Wei however, the week consisted basically 
of killing time between the après-ski. Since he 
dislocated his shoulder during a snow boarding 
stunt on the third day, he was sadly confined to 
the apartments for the remaining days. How did 
he manage? By combining three of his favorite 
activities: eating, sleeping and easing the pain with 
(un)prescribed painkillers and a glass or two. How-
ever, he didn’t loose the spirit, and partied along all 
week. One would often spot him wandering around 
everywhere, taking pictures and hearing about 
everybody’s days. 
Lastly, the broken thumb. This was a beginner’s 
ski stunt, but it remains a mystery as to how it 
happened. Besides these three injuries, only a few 
bruises, muscle aches and some twisted joints were 
the only consequences of a very intensive week. 
Neither stretcher nor helicopter were required, 
which is not bad at all. 

To sum up, St. François Longchamp meant amazing 
après-skiing, (not thanks to the bar, but thanks to 
the fantastic group of students!), a lot of skiing and 
snowboarding in the beautiful French Alps, a few 
minor incidents, and basically a great bunch of med 
students doing what they do best: having loads of 
fun!  
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

THE INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL ROTTERDAM 2008
This year it is a 37th edition of the well known 
International Film Festival Rotterdam, which is 
famous especially among film makers all over the 
world. During the coming weeks movies from dif-
ferent parts of the globe will be shown. The event 
itself offers a high quality selection of innovative, 
independent and experimental cinema: films, short 
films and documentaries, in addition to it – visual 
art exhibitions, debates. It is an essential hub in the 
Netherlands for searching film talents, watching 
competitors and catching premieres. As the festival 
attracts lots of foreign visitors all information about 
films is available in English as well. 
During the twelve festival days there will be pre-
sented works from hundreds of filmmakers and 
other artists in 24 screening venues all over the 
Rotterdam’s city center.
The event is organized with a help of sponsors and 
volunteers, who help for the biggest cultural event 
of the Netherlands behind the scenes.
It is expected to have up to three thousand of only 
press and film industry representatives visiting the 
festival.
Selected films are going to compete for the Tiger 
Awards, while they will be valued by the interna-
tional Jury and talented film critic teams. Prizes for 
the three winners this year will be equal – each of 
them will get  € 15,000.

Event organizers are happy to announce a selection 
of world premieres of new films. The complete pro-
gram is available from the 17th of January online 
and in brochures. On the official festival’s website 
it is even possible to search for films by the country 
of origin while using a map. Most of the movies will 
be screened in the original language with English 
subtitles.
For tickets check the web shop and festival’s venues 
in the city. If you plan to attend more movies you 
should get a TigerPass – the personal discount card 
that gives a discount for the film tickets. Special 
TigerPass price for students: € 10,-.
23 January – 3 February 2008, Rotterdam,  
www.filmfestivalrotterdam.nl

MORE MOVIES
Studium Generale Film Club keeps showing mov-
ies. The next one will be screened on the 22nd of 
January. It is an adventurous criminal comedy 
called “O Brother, Where Art Thou?” It is a story 
about three guys who escape from a chain gang and 
try to find and retrieve the $1.2 million treasure that 
their partner stole and buried before his incarcera-
tion. But how it is going, you will see in the movie!
SG Film Club movies: Every Tuesday 19.30, Room B-3 
at Erasmus University, Campus Woudestein.

NEW COURSES FROM 
ERASMUSCULTUUR
Do you think that it is time to start doing some-
thing else next to your studies? Then you should 
check the new ‘Erasmus Cultuur’ offers. Soon the 
new period of courses will start where you can 
select an activity from a huge list that begins with 
R&B singing, Flamenco or theatrical dancing and 
ends with offers of painting, clay modeling and 
fashion design classes. For detailed list and applica-
tions see the website. Most of the courses will start 
in the end of February.
 www.eur.nl/erasmuscultuur/english

MUSEUM FOR FREE
Another possibility to spend your free time more 
seriously is the Museum Boijmans van Beunin-
gen. On Wednesdays entrance to the permanent 
exhibitions is free. This museum has a huge and 
very rich collection of artworks starting with 16th 
century which includes works of people like S. Dali, 
Magritte, W. Kandinsky and others. It is one of the 
finest collections of the Netherlands. The museum’s 
building, built in 1936, is worth seeing as well.
Every Wednesday, Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18-20, Rotterdam, 
www.boijmans.nl/en/ 

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 
 
Language level tests for exchange students 
Are you going on exchange soon and do you want 
to know if your language level is sufficient? Register 
for a language level test at the Language & Training 
Centre! For more info and registration please see: 
www.eur.nl/ltc/languagetest/general 
Tests in the week of 4 - 8 February. 
Registration: from 14 till 24 January. Costs: € 45 per 
language (payment in week 5 at the ESSC-office). 
Languages: English, French, German, Spanish and 
Italian. 
 
ERASMUS CULTUUR 
 
Erasmus Cultuur courses and theatre performances 
You can enrol for the spring courses by Erasmus Cul-

tuur for students! There are all kind of courses like 
guitar playing, sculpturing, drawing and painting, 
street dancing. Enrolment is possible until February 
1! Do you like to go to the theatre? Erasmus Cultuur 
also offers cheap tickets for all kind of theatre per-
formances. You can find all our information in our 
brochure and also on our website: www.eur.nl/eras-
muscultuur 
 
With discounts to the International Film Festival 
Rotterdam! 
Erasmus Cultuur has tickets available for 2 special 
programs during the Festival. 
You can watch 2 films with a free drink during the 
MovieSquad-arrangement on January 31. One of the 
movies that night is the winner of the Movie Squad 
award.  
We also offer tickets for the Tiger Day on February 
1. This day consists of 4 movies, selected from the 
VPRO Tiger Awards Competition, a price for young 
and promising movie makers. The films are shown 
between 10 a.m. and 6 p.m. Tickets will be sold at the 
ESSC (CB-07 Woudestein). More information: www.
eur.nl/erasmuscultuur 
 
Masterclass Tariq Ramadan 
Citizenship and Identity 
 The masterclass consists of 3 meetings. 
First meeting 21 February 
Second meeting 13 March 
Final meeting 27 March 
Time: 15.00-17.00 hours. 

Free for all (exchange) students from Dutch Universi-
ties and HBO. 
For auditors: € 50. More information: www.eur.nl/
fsw/ramadan 
or www.tariqramadan.nl 
 
Chinese Student Association of the Erasmus Univer-
sity Rotterdam (CSA-EUR) 
 
China in Focus 
For the third time, the Chinese Student Association 
of the Erasmus University Rotterdam (CSA-EUR) is 
organizing its three-day cultural event „China in Fo-
cus“. Are you interested in China and eager to learn 
more about its culture and people, its opportunities 
and what is making this country so unique? Then 
you should definitely come to China in Focus 2008! 
The program of China in Focus 2008 will include a 
broad range of activities. Performances to simply 
watch and enjoy, workshops to try out Asian Arts 
and Sports, lectures to attend and much more to 
experience. When: 4-6 February. Where: Erasmus 
University Rotterdam, Campus Woudestein, C-Hall. 
Take this opportunity to learn more about China! We 
are looking forward to meeting you during the days 
of China in Focus 2008. In case of any questions and 
for more information on the program do not hesi-
tate to contact us directly at our promotion stand in 
the C-Hall the next weeks or by sending an e-mail to 
culture@csa-eur.nl

SERVICE
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IJSKOUD
De bibliotheek van de universiteit van Lvov is 
een ondoordringbaar fort. Tenminste, als je 
geen speciaal pasje hebt voor de bibliotheek. 
Tot nu toe was ik op vertoon van mijn (verlo-
pen) collegekaart van de EUR elke universiteits-
bibliotheek binnengekomen. Van de Oudeman-
huispoort in Amsterdam tot de Meyer Library 
van Stanford University. In de Oekraïne gaat 
het er anders aan toe. Drie dames buigen zich 
over mijn paspoort en na enkele minuten zegt 
een van hen: ‘Name: Bombay?’ Ik schud mijn 
hoofd en zeg: ‘Birthplace.’ De drie dames kijken 
elkaar aan en zeggen omstebeurt iets in het 
Oekraïens. Ze zijn het er volgens mij niet mee 
eens. 
   Een uur later heb ik een formulier waarop 
mijn gegevens in het cyrillisch staan vermeld, 
maar nog geen pasje. Ik moet langs de foto-
grafe, een dame die achter een groot houten 
bureau zit. Ze neemt het formulier met mijn 
gegevens aan, dan wijst ze me een stoel aan. 
Als ik erop ga zitten, wordt er een felle lamp op 
mijn gezicht gericht. Het is alsof ik verhoord 
word. Niet veel later begint er een printer te 
ratelen en valt er een pasje uit. Ik heb dan ook 
weer mijn zicht terug en zie een rode telefoon 
op het bureau van de fotografe. Zou het een 
directe lijn zijn met het Kremlin?
   In de bibliotheek neem ik plaats aan een van 
de vele houten tafeltjes. Het is donker, maar op 
elke tafel staat een bureaulamp. De studenten 
zitten geconcentreerd te lezen, en anders dan 
in de bibliotheek van de EUR lopen de vrouwen 
er niet rond alsof ze op het strand van Rimini 
zijn. Dat zou de gezondheid ook niet ten goede 
komen: het is ijskoud in de bibliotheek. Ik 
verwarm mijn handen aan het licht van de bu-
reaulamp. Een enkele student draagt een sjaal.
   Er wordt orde gehouden door een grijze 
vrouw. Ze zit bij de ingang en houdt iedereen 
met haar strenge blik in de gaten. Het is heel 
stil in de bibliotheek. Studenten lopen ook niet 
continu naar de gang om te telefoneren. Ze zijn 
aan het studeren.
   Bij het verlaten van de bibliotheek haal ik 
mijn jas en tas op bij de garderobe die gerund 
wordt door twee gezellige oude vrouwen. 
Waarom heeft de EUR geen garderobe? Buiten 
sta ik in de sneeuw en zie ik twee studenten 
kussen onder een boom. Ik besluit een lange 
wandeling door de kou te maken.

 Ernest van der Kwast

Waarom criminologie? “Ik heb eerst een jaar rechten gedaan, dat vond ik niks met al die regeltjes en wet-
ten. Nu moet ik ook wel het nodige aan wetgeving bestuderen, maar dat moet dan maar. Criminologie is 
veel breder; het gaat verder dan het kijken naar wat wel en niet mag volgens de wet. Wat werkt wel en wat 
niet, en waarom niet? Opsluiten werkt in veel minder gevallen dan er verondersteld wordt door de bevolking. 
Resocialisatie werkt beter, maar ook niet altijd. De combinatie van sociologie, psychologie en meer criminologi-
sche vakken maakt deze studie zo interessant.”

Niet één oplossing. Stelt dat niet teleur? “Er zal altijd criminaliteit zijn en de daders keren bijna altijd terug 
in de maatschappij – voor ons vak kan dat geen kwaad. Soms wordt een misdaad met zeer specifieke intentie 
gepleegd, soms is het gewoon een afwijking die leidt tot crimineel gedrag. Er zijn veel theorieën over het hoe en 
waarom. Een éénduidige verklaring is er niet, dat mis ik wel eens.”

Welke richting wil je op? “Voor mijn master heb ik het profiel jeugd gekozen. Daar liggen vaak de wortels 
van het criminele gedrag: bij de opvoeding, bij de verkeerde vrienden en bij de scholing of het gebrek daaraan. 
Tijdens het schrijven van mijn scriptie ga ik waarschijnlijk stage lopen bij het NIFP, het Nederlands Instituut 
voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Daar ga ik onderzoeken in welke mate jeugdige delinquenten met 
een gebrekkige gewetensontwikkeling kampen.”

Je woont in Oud-Beijerland. De meeste jongeren willen zo’n dorp zo snel mogelijk achter zich laten. Jij 
ook? “Een paar jaar terug was dat zeker zo. Na mijn middelbare school heb ik een jaar in Colorado gestudeerd. 
Het studeren zelf was niet moeilijk en het vrijwel dagelijks snowboarden was heerlijk. Maar ik was toch erg blij 
om weer thuis te zijn. Ik heb mezelf en mijn drijfveren beter leren kennen en inmiddels heb ik, samen met mijn 
vriend, zelfs een huis gekocht in dit dorp en zie mezelf niet snel vertrekken.”

Hoe betaal je dat? “Mijn vriend heeft werktuigbouwkunde gestudeerd en werkt al. Ik werk dertig uur in de 
week bij een schoonmaakbedrijf. Sinds mijn vijftiende werk ik al bij het bedrijf, een uitstekende combinatie met 
een studie. Bovendien heb ik een auto van de zaak, die ik ook privé mag gebruiken.”

Espresso

Casandra van de Werken, vierdejaars criminologie
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Rotterdam
Woonplaats: Oud-Beijerland  tekst en fotografie Ronald van den Heerik


