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BUIKPIJN 
Afgelopen week werd ik plotsklaps geveld door een buikgriep. Ongeluk-
kigerwijze bevond ik mij op dat moment in een vijfsterrenhotel in Boeka-
rest. Het liefst ben je op zo’n moment natuurlijk gewoon thuis. Tussen de 
bezoekjes ieder uur aan de badkamer die volgden, bibberde ik wat in het 
veel te grote bed, omringd door allerlei ineens niet meer ter zaken doende 
luxe. Zoals daar waren, een kingsize flatscreen, maar ik had hoofdpijn. Een 
minibar vol versnaperingen en spiritualia, maar ik had alleen behoefte 
aan slappe thee (en die kostte voor een minimaal potje, inclusief room 
service zoveel euro dat ik het maar bij water hield). Zes restaurants en een 
ontbijtbuffet van honderd meter, maar het enige dat ik kon verdragen, 
waren droge kaakjes. Een casino, health center, trendy winkels, maar ik kon 
de zesde verdieping niet af. Je vraagt je op zo’n moment wel eens af: waar 
gaat dit over?  
Omdat na een etmaal de darmstuiptrekkingen en de antiperistaltiek van 
de slokdarm tot bedaren kwamen, maar ik nog wel zo belabberd was dat ik 
tot liggen in het enorme ledikant veroordeeld was, restte me niets anders 
dan wat ijlachtig te filosoferen over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld over 
wat nu eigenlijk vooruitgang is. Voor Boekarest is dat het feit dat de files 
nu van zeven uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds duren, alle gebouwen 
behangen zijn met alles verhullende reclamedoeken voor mobiele tele-
foons, en de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid bedelaars. En 
ik dacht bijvoorbeeld aan het champagnetekort dat dreigt, nu ook Chine-
zen het spul ontdekt lijken te hebben (en kunnen betalen).  
Op de derde dag in bed dwaalden mijn gedachten zowaar ook af naar de 
universiteit. Ik geef toe, had ik niet moeten doen in die conditie. De ham-
vraag die namelijk in me opkwam was deze: gaat het eigenlijk wel goed 
met de Erasmus Universiteit Rotterdam? Ik kwam tot de conclusie dat onze 
bestuurders oprecht geloven van wel, maar dat dit op zijn zachtst gezegd 
discutabel is. 
Zo bestaan er ambitieuze plannen voor een nieuwe campus en lopen col-
legevoorzitters en facilitaire hoofden likkebaardend rond prachtige ma-
quettes, maar leidt het bewoonbaar maken voor studenten van één simpel 
F/G-gebouwtje tot jarenlang uitstel.
Zo komt er een compleet state of the art fitness centrum – met dank aan 
Achmea – maar is er wel voor de zoveelste keer een legionella-uitbraak in 
het Sportgebouw.
Zo wordt er superfeestelijk afscheid genomen van een pedel, maar is op 
hetzelfde moment een hoofd voorlichting geruisloos via een achterdeur 
verdwenen en stapt het hoofd onderwijsmarketing en -communicatie op.
En zo wil men ook nieuwe opleidingen om nog meer studenten van 
dichtbij en heinde en verre te trekken. Dat blijken dan helaas makkelijkste-
weg-om-veel-studenten-te-trekken studies: Law and Economics, commu-
nicatiewetenschappen, pedagogiek, Engelstalige psychologie en iets mul-
tidisciplinairs. Waarom niet bachelors en masters Social Defence (maakt 
defensie overbodig), Non-growth Economics (om nog meer Boekaresten te 
voorkomen), of Only doing Business with respect for Human Rights (zodat 
we niet langer geen kritiek durven te uiten in Moskou, Tripoli en Peking, 
omdat we zo afhankelijk zijn van gas, olie en goedkope productie zijn). Zo-
veel potentie en dan niets van dit al. Als een vijfsterrenhotel dat alles heeft, 
behalve dat wat je echt nodig hebt.  

De vierde dag was ik al weer aardig opgeknapt en kon ik naar huis.  

Gert van der Ende

Commentaar
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Niet sleutelen aan 
ontslagrecht
Versoepeling van het ontslagrecht is een 
politiek heet hangijzer. Het kabinet komt er 
niet uit en heeft de besluitvorming een half-
jaar uitgesteld. Een commissie gaat zich 
erover buigen. Prof.dr. Henk Volberda van 
de RSM Erasmus University ziet weinig 
heil in de wensen van Donner. ‘Als we het 
ontslagrecht versoepelen, gaan bedrijven 
nóg minder investeren in menselijk kapi-
taal, en maken we nooit de omslag naar de 
kenniseconomie.’ 

 Desi en de 
Decembermoorden
Deze week begint, bijna een kwart eeuw na 
dato, het proces tegen de vermeende daders 
van de Decembermoorden in Suriname. 
Ex-legerleider Desi Bouterse is de meest 
prominente verdachte in deze zaak. Hij 
wordt door justitie in Suriname verant-
woordelijk gehouden voor de slachting die 
plaatsvond in de nacht van 8 op 9 decem-
ber 1982.

De Creative Factory
De creatieve economie is hot. Kennis is 
belangrijk, maar zonder creativiteit zijn we 
nergens. Daarom: geld naar ondernemers 
met een creatief beroep. Maar moeten niet 
alle ondernemers creatief zijn om te overle-
ven? Waarom investeert de Gemeente dan 
niet in creativiteit voor iedereen? 

De ondraaglijke 
zwaarheid van het 
bestaan
Overgewicht is een steeds groter wordend 
probleem. De vraag is alleen: waarom? 
Waarom zijn sommige mensen ‘extra lar-
ge’? Waarom is het kennelijk zo moeilijk om 
af te vallen? Waarom worden dikke mensen 
doorgaans gezien als ongedisciplineerd 
en gulzig. Wat doet het Erasmus MC om 
zwaarlijvigheid te bestrijden?

Lacrosse, a fast 
growing sport
Invented by native American tribes to 
train their young warriors, lacrosse has 
developed through the centuries to what 
today has become a more and more popular 
sport, spreading rapidly across the globe. 
EM visited a training of the Rotterdam 
Jaguars to get an insight into what lacrosse 
is all about.



Versoepeling van het ontslagrecht is een politiek heet hangijzer. Het ka-
binet komt er niet uit en heeft de besluitvorming een halfjaar uitgesteld. 
Een commissie gaat zich erover buigen. Prof. dr. Henk Volberda van de RSM 
heeft al een advies voorhanden. Hij ziet weinig heil in de wensen van Don-
ner. “Als we het ontslagrecht versoepelen, gaan bedrijven nóg minder 
investeren in menselijk kapitaal. En zo maken we nooit de omslag naar de 
kenniseconomie.”  tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Prof.dr. Henk Volberda 
studeerde bedrijfskunde 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en promo-
veerde cum laude op 
zijn onderzoek naar 
flexibilisering van on-
dernemingen. Volberda 
is sinds 1992 verbonden 
aan de EUR, aanvan-
kelijk als docent bij de 
faculteit bedrijfskunde 
en sinds 1997 als hoog-
leraar Strategisch Ma-
nagement en Onderne-
mingsbeleid. Inmiddels 
is hij tevens voorzitter 
van de vakgroep 
Strategie & Omgeving, 
directeur van het Eras-
mus Strategic Renewal 
Centre en prodecaan 
van de RSM Erasmus 
University. Daarnaast 
is hij president van 
de Hay Group Vision 
Society, een denktank 
over sociale innovatie, 
en richtte hij samen 
met het Innovatie 
Platform en de sociale 
partners het Nederlands 
Centrum voor Sociale 
Innovatie op.
 
         De kwestie
Minister Donner van 
Sociale Zaken ziet graag 
een versoepeling van het 
ontslagrecht. Hij wil het 
voor werkgevers moge-
lijk maken om personeel 
de laan uit te sturen 
zonder dat daar een 
rechter aan te pas komt. 
Dit zou ertoe moeten lei-
den dat bedrijven eerder 
mensen aannemen en 
het zou goed zijn voor 
de werkgelegenheid én 
de concurrentiepositie 
van het Nederlandse 
bedrijfsleven. De vak-
beweging en andere par-
tijen vrezen echter dat 
hierdoor de rechtspositie 
van de werknemers te 
veel wordt aangetast.

ONTSLAGRECHT: 
NIET AAN SLEUTELEN!

pagina EM 08 rubriek reactie  

06 29 november 2007 de kwestie redactie@em.eur.nl



r woeden hevige politieke discussies over de 
versoepeling van het ontslagrecht. Aan 
wiens kant staat u?
“Ik vind het eigenlijk een non-issue. Op het 

moment hebben we in Nederland een werkloos-
heidspercentage van ongeveer vier procent. Dat is 
een historisch laag record. Ik begrijp niet dat we 
ons nu zo druk maken om het ontslagrecht. Als we 
in een recessie zouden zitten, zou ik het een andere 
zaak vinden.”

Zijn er dan helemaal geen problemen meer op het 
gebied van de werkgelegenheid?
“We hebben in Nederland nog wel te maken met 
tweehonderdduizend langdurig werklozen. Het is 
jammer dat minister Donner zich zo vastbijt in het 
ontslagrecht. Zijn intenties zijn op zich goed. Je 
moet proberen die langdurig werklozen aan het 
werk te krijgen, daar ben ik het helemaal mee eens. 
Maar ik denk niet dat je die mensen aan het werk 

krijgt door een vergaande versoepeling. Je kunt be-
ter investeren in opleidingen en vaardigheden, zo-
dat ze toegevoegde waarde krijgen voor een be-
drijf.”

Hoe moeilijk is het nu om mensen te ontslaan?
“Als er een bedrijfseconomische noodzaak is, kun-
nen werkgevers personeel ontslaan via het Centrum 
voor Werk en Inkomen. Als er geen bedrijfsecono-
mische noodzaak is, moet het via de kantonrechter. 
Een werkgever die zijn medewerkers regelmatig 
heeft beoordeeld tijdens functioneringsgesprekken 
kan iemand ontslaan, maar niet op basis van wille-
keur. Hij moet zijn zaakjes goed voor elkaar heb-
ben. En dat lijkt me, als het gaat om personen en 
functies, ook heel terecht. Dat hoort bij een volwas-
sen democratie en een rechtstaat.”

Volgens minister Donner leidt versoepeling van het 
ontslagrecht tot meer banen omdat werkgevers ge-
makkelijker mensen zullen aannemen. Wat is daar 
op tegen?
“De arbeidsmarkt functioneert nu prima, met flexi-
bel ontslagrecht of flitsontslag gaat die juist slech-
ter werken. Dan gaan we naar de Amerikaanse situ-
atie toe waar het ‘hire and fire’ principe geldt. Daar 
kun je bij wijze van spreken iemand ontslaan omdat 
diens gezicht je niet aanstaat.”

Gaat dat daar ook echt zo?
“Nee, maar je kunt er wel makkelijker mensen ont-
slaan. Als een werknemer een betere medewerker 
extern ziet, dan kan hij zijn eigen medewerker ont-
slaan en die ander in dienst nemen. Het effect daar-
van is dat een werkgever niet meer investeert in de 
opleiding van zijn medewerkers. Waarom zou hij, 
als hij via de markt veel gemakkelijker een gekwali-
ficeerd iemand kan krijgen? Gewilde werknemers 
moeten in Amerika zelf zorgen dat ze goed zijn op-
geleid.”

Gaat het zo in de hele Amerikaanse samenleving?
“Op de universiteiten bijvoorbeeld is het bijna on-
mogelijk om iemand te ontslaan. Vooral hoogopge-
leide kenniswerkers schakelen meteen een advocaat 
in en dat kost werkgevers heel veel geld. Er is echter 
ook een groot cohort laagopgeleiden, dat geen geld 
heeft om een advocaat te betalen en dus totaal geen 
bescherming heeft. Je hebt in Amerika een heel gro-

te segmentatie. Ik kan me niet voorstellen dat we de 
VS als voorbeeld willen volgen. Daar moeten we 
heel voorzichtig mee zijn.”
 
Maar je leest ook dat flexibel ontslagrecht in de VS 
tot lagere werkloosheidscijfers leidt. Klopt dat dan 
niet? 
“Nee, dat is dus niet zo. De Verenigde Staten heb-
ben een hogere werkloosheid dan Nederland. Zwe-
den en Finland staan op de vierde en zesde plaats in 
de ranking van concurrentievermogen van het 
World Economic Forum. Scoren die landen zo hoog 
omdat ze flexibel ontslagrecht hebben? Nee, want 
daar is de ontslagbescherming net zo sterk ontwik-
keld als in Nederland. Er is geen oorzakelijk ver-
band tussen versoepeling van het ontslagrecht en 
een verhoging van de productiviteit. Het leidt juist 
tot verlaging van de productiviteit en minder inno-
vatievermogen.”

Hoe is dat te verklaren?
“Je zou verwachten dat bedrijven, gezien de huidige 
krappe arbeidsmarkt, meer gaan investeren in hun 
medewerkers. Slechts vijf procent van de Neder-
landse ondernemingen doet dat echter. Als we het 
ontslagrecht gaan versoepelen, gaan bedrijven nog 
minder investeren in menselijk kapitaal. En maken 
we nooit de omslag naar de kenniseconomie die ons 
kabinet zo graag wil. Op de internationale arbeids-

markt moeten wij concurreren met landen als India 
en China. Op het gebied van arbeidskosten kunnen 
we niet met die landen concurreren, dus moeten we 
het hebben van kennisintensieve concurrentie. 
Daarom moet je investeren in kenniswerkers.”

Nederland heeft dus behoefte aan heel andere op-
lossingen dan flexibeler ontslagrecht.
“Het probleem is dat Nederlandse ondernemingen 
niet flexibel en innovatief genoeg zijn, zo blijkt uit 
de Erasmus Concurrentie- en Innovatie Monitor. 
Dat probleem moet je bij de wortels aanpakken. Je 
krijgt geen flexibele of innovatieve onderneming 
door de mogelijkheid mensen makkelijker te ont-
slaan. Daarmee leg je het probleem eigenlijk alleen 
bij de werknemer, terwijl je bedrijf daardoor nog 
meer rigide wordt. Ik zeg weleens dat een flexibel 
ontslagrecht een excuus is voor managers om niet 
goed te hoeven managen. Je moet bij een bedrijf niet 
alleen naar de kosten kijken op korte termijn, maar 

ook op lange termijn moet een onderneming winst-
gevend zijn.”

Zitten er ook voordelen aan een versoepeling van 
het ontslagrecht?
“Het betekent natuurlijk minder administratieve 
rompslomp. Je zou overigens wel kunnen kijken 
naar modernisering van dat ontslagrecht. Ik kan me 
voorstellen dat je gaat sleutelen aan de hoogte van 
de financiële afspraken bij ontslag. Nu krijgen men-
sen een maandsalaris per dienstjaar mee. Maar dat 
er een goede toetsing blijft plaatsvinden op basis 
van een dossier en niet op basis van willekeur, daar-
aan moet je niet tornen.”

Denkt u dat de coalitie hieruit gaat komen?
“Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp om-
dat de sociale partners zich hebben vastgebeten in 
het dossier. VNO-NCW wil een punt maken van 
het ontslagrecht en de vakbonden willen het juist te 
allen tijde voorkomen. In het kabinet bestaat dezelf-
de soort polarisatie. Ik verwacht dat het zal leiden 
tot het uitruilen van wat principes. De ophoging 
van het eigenwoningforfait voor dure huizen en de 
beperkingen van de pensioenaftrek worden waar-
schijnlijk ingetrokken, met als tegenprestatie dat 
het ontslagrecht niet of marginaal wordt veranderd. 
Dat wordt de uitkomst denk ik.”

E

‘Er is geen oorzakelijk verband tussen versoepe-
ling van het ontslagrecht en een verhoging van 
de productiviteit’
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NIEUWE 
OPLEIDINGEN 
IN PIJPLIJN
De EUR wordt een Engelstalige bachelor 
communicatiewetenschap rijker. Ook is de 
universiteit bezig met een haalbaarheids-
onderzoek naar vier andere opleidingen, 
waaronder een multidisciplinaire bachelor.

Behalve een toekomstige bachelor communicatie 
zint de universiteit op een Engelstalige bachelor 
psychologie (nu alleen nog in het Nederlands), 
Law and Economics en een aparte multidiscipli-
naire bachelor aan de verschillende Rotterdamse 
faculteiten, die studenten zal opleiden voor meer-
dere masters. Daarnaast denkt men ook na over 
de initiatie van een Nederlandstalige bachelor 
pedagogiek.
De oriëntatie op nieuwe opleidingen maakt deel 
uit van een gewenste doelstelling voor 2013. 
De EUR wil van het huidige aantal van 25.000 
studenten naar 30.000 studenten. Het bestuur 
mikt in het bijzonder op de komst van meer 
internationale studenten en meer aanmeldingen 
van studenten van etnische minderheden. 
Hoewel Nederland veel bachelors communicatie 
kent, is de geplande opleiding in Rotterdam wel 
degelijk aanvullend, volgens rector Steven Lam-
berts. “De opleiding wordt ondergebracht bij de 
faculteit Historische en Kunstwetenschappen, 
maar is ook gericht op andere disciplines waarin 
wij uitblinken, zoals bedrijfskunde en economie. 
Zo’n curriculum in het Engels is er nog niet. Het 
marktonderzoekresultaat is ook veelbelovend.”
Van de plannen is vooral de interesse in een 
driejarige multidisciplinaire bachelor opvallend, 
waarin de verschillende Rotterdamse disciplines 
samen komen. Dit doet sterk denken aan het 
Liberal Arts-model, dat onlangs ook in Tilburg 
is geïntroduceerd. Maar dat is niet zozeer het 
streven, zegt Lamberts met klem. “We menen 
dat een brede bachelor studenten trekt die nog 
niet willen of kunnen kiezen voor één vakgebied. 
Mogelijk wordt de uitval in het eerste jaar dan 
kleiner. Gaandeweg in de opleiding kan de stu-
dent dan naar een specifi eke master toewerken. 
De Amerikaanse Liberal Arts-opleiding is sterk 
gericht op sport en geesteswetenschap. Ik zie er 
geen heil in om dat zomaar te kopiëren. Ik wil 
eerder een bachelor die opleidt voor onze eigen 
masters” De gedachten over deze opleiding zijn 
volgens Lamberts overigens nog heel pril. Door 
de grote kosten kunnen waarschijnlijk niet alle 
genoemde opleidingen gerealiseerd worden.”DR

LACHEN OM ALLAH IS NOT DONE
Cabaretier Hans Teeuwen zong bij de herdenkingsdienst van Theo van Gogh over ‘gepijpt worden 
door de meiden van Halal’. De meiden van Halal vonden dit destijds zeer ongepast. Teeuwen vond 
het ongetwijfeld een goede grap. Een kwestie van smaak, humor of belediging?

Kunnen cabaretiers en stand-up comedians voorbij 
gaan aan andermans gevoelens omdat iets grappig 
bedoeld is? En hebben ze dus meer ruimte om te be-
ledigen onder het mom van humor? Dergelijke vra-
gen kwamen aan de orde in de talkshow die 15 no-
vember werd georganiseerd in theater Zuidplein 
met als thema ‘Moslims en Satire’, gebaseerd op de 
stand-up comedy show van het Amerikaanse mos-
limtrio ‘Allah made me funny’. De avond was een 
samenwerking van het theater en Kosmopolis 
Rotterdam, het Huis voor de culturele Dialoog. 
Aan de hand van videofragmenten van onder meer 
de Vliegende Panters en Guido Weijers werden de 
grenzen verkend van goede en slechte smaak, harde 
grappen, grove beledigingen en zelfspot als humor. 
De ‘ervaringsdeskundigen’; cabaretier Amar el-
Hajjouri, de Vlaamse stand-up comédienne Öznur 
Karaca, het cabaretduo Ewout & Etienne en 
Bernadette Kester, kunst- en cultuurwetenschapper 
aan de EUR, gaven in een paneldiscussie aan dat 
het moeilijk in te schatten is hoe het publiek rea-
geert op grappen. Volgens Karaca kan er in cabaret 
tamelijk veel. “Onder het mom van humor kun je 
elke onderdrukker of machthebber belachelijk ma-
ken, denk maar aan de hofnar die vroeger als enige 
mocht lachen om de koning.” El-Hajjouri test zijn 
grappen altijd eerst uit op vrienden, als ze aanslaan 
breidt hij ze uit. Maar als in een show blijkt dat een 
bepaalde grap toch te ver gaat, schrapt hij die uit 
zijn repertoire. 
Zelfspot vorm de kern van humor, daar zijn alle 
aanwezigen het over eens. Want als je niet om jezelf 
kunt lachen, mag je ook geen grappen maken over 
anderen. Het moslimtrio ‘Allah made me funny’, be-
staande uit Preacher Moss, Mohammed Amir en 
Azhar Usman, begrijpt dit als geen ander. Hun 
show in theater Zuidplein eerder die week barstte 
van de stereotyperingen over moslims en daar werd 
luidkeels om gelachen. Maar het trio waagde zich 
niet aan grappen over de islam zelf of over Allah. 
Wat maakt hun humor zo aantrekkelijk? “De her-
kenbaarheid”, stelt vierdejaars geneeskunde Zohra 
Moallemzadeh. “Het is grappig dingen uit je eigen 
cultuur terug te zien. Deze jongens hebben veel 

kennis van de islam en kunnen daarom rake grap-
pen maken.” Volgens de studente kunnen 
Nederlandse cabaretiers zich beter niet wagen aan 
moslimgrappen omdat zij zich baseren op negatieve 
stereotypen uit de media. “Het klopt niet wat zij 
zeggen, daarom is het niet grappig.” 
Kester is het daarmee eens. Volgens haar bevestigt 
de media het negatieve beeld over moslims vaak. 
Als voorbeeld toont ze een fragment van een proto-
type norse moslim die in het tv-programma Pauw 
& Witteman zijn afkeurende mening geeft over een 
anti-moslimlied van de Vliegende Panters. Volgens 
de wetenschapper wordt expres een moslim zonder 
humor uitgenodigd, want dat bevestigt het beeld 
dat moslims weinig lachen. “Bovendien levert zo’n 
controverse spannende televisie op, maar een reëel 
beeld geeft het allerminst.”  
Na het eerste deel van de show boog het publiek, 
dat voor het merendeel bestond uit moslims, zich 
over de vraag of humor ook verbindend kan wer-
ken. Volgens El-Hajjouri is dat laatste zeker moge-
lijk, mits dat ‘horizontaal’ gebeurt. ‘Verticale’ grap-
pen zijn volgens hem vaak pijnlijk, vanwege het 
verschil in machtsverhoudingen. “Dat is niet grap-
pig meer, eerder kwetsend.” LS

VOSSEN ZIJN NIEUWE 
CAMPUSBEWONERS
Sinds een maand struint er een vos op de campus 
van Woudestein, vermoedelijk loopt er zelfs een 
paartje over het terrein. Beelden van de gesignaleer-
de vos zijn te zien op bewakingscamera’s. Volgens 
Rinus van Herk van de beveiligingsdienst loopt de 
grootste vos langs de portiers bij de hoofdingang 
van het universiteitsterrein richting het J-gebouw. 
“We vermoeden dat de dieren achter het M-gebouw 
in de bosjes hun schuilplaats hebben.” Het vermin-
derde aantal konijnen op de campus is waarschijn-
lijk het werk van de vossen, maar dat vindt Van 
Herk niet zo erg. LSRein gesnapt door de bewakingscamera. 

V.l.n.r.: Preacher Moss, Mohammed Amir en Azhar Usman. 
Usman: “Als ik het vliegtuig in stap, kijken mensen me alle-
maal angstig aan, pakken hun telefoon en vertellen in tra-
nen aan partners of familie dat ze zullen sterven. Pas als 
het vliegtuig veilig geland is, kan er een voorzichtig glim-
lachje vanaf.”
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In de onlangs verschenen mondiale ranking van het 
Britse dagblad The Times zakte de EUR van plaats 
92 naar 163. De EUR is een van de elf Nederlandse 
universiteiten die bij de tweehonderd beste ter we-
reld horen. In het landenklassement is Nederland 
echter van de derde plaats verdrongen door 
Australië en Canada, en deelt nu de vijfde plaats 
met Japan. De Verenigde Staten en Groot-
Brittannië staan respectievelijk op 36 en 19 in de 
top 100 van universiteiten. Stijf bovenaan staat, zo-
als gebruikelijk, de Amerikaanse Harvard 
University. Cambridge, Oxford en Yale University 
delen de tweede plaats. 
Op de homepage van de EUR is niets te vinden ge-
weest over de uitslag van de ‘Times Higher’. Drie 
jaar geleden, toen Rotterdam met een 64ste plaats 
als beste Nederlandse universiteit uit de bus kwam, 
was dat wel anders. Toen kreeg het heugelijke be-

richt een prominente plek. Deze keer is alleen wat 
gemopper te horen over de grove methode waarmee 
gemeten is. Het oordeel van de Times, dat voor 40 
procent gebaseerd wordt op de mening van weten-
schappers, zou te veel in het voordeel van de 
Angelsaksische universiteiten werken, omdat de 
aangeschreven wetenschappers vooral uit die hoek 
komen. 
Er is ook een lichtpuntje. Uit de analyse van de cij-
fers blijkt dat afgestudeerden van de EUR bij werk-
gevers hoog staan aangeschreven. Desalniettemin 
blijft een daling op de ranglijst van The Times toch 
slikken, temeer omdat deze belangrijke krant we-
reldwijd wordt gelezen. 
Ondanks de vele kritiek - vaak terecht - op de sa-
menstelling van ranglijsten kunnen universiteiten 
er niet meer omheen. De media publiceren maar al 
te graag lijstjes, waardoor onderwijsinstellingen 

steeds gevoeliger worden vanwege de toenemende 
onderlinge concurrentiestrijd. ‘Hoe komen wij op 
nummer één’, is een vraag die velen bezighoudt. 
Ook de decaan van de economische faculteit, prof.
dr. Philip Hans Franses, worstelt met de noterin-
gen. Hij vroeg de faculteitsraad om advies. “In de 
Elsevier zijn wij gezakt naar nummer vier. Er was 
veel ontevredenheid over de roostering. Dat punt 
hebben we nu onder controle, maar studenten kla-
gen ook over de mondelinge en schriftelijke vaar-
digheden. Hoe kunnen we dit verbeteren?” Een pas-
klare oplossing was, zoals verwacht, niet voorhan-
den. MG 

RANGLIJSTENDICTATUUR 
Ranglijsten voor de beste opleiding of universiteit zijn niet meer uit het onderwijslandschap weg te denken. Hoge noteringen worden breed 
uitgemeten, bij slechte resultaten schakelt men over op damage control.  Zo ook de EUR.

De verbouwing moet een koninklijke entree opleve-
ren voor VIP’s. Een dergelijke ingang is hoognodig 
daar de EUR veel evenementen organiseert, waarbij 

diverse hoogwaardigheidsbekleders op bezoek ko-
men, met in hun kielzog talrijke beveiligingsbeamb-
ten en media. Het huidige A-gebouw is daar niet 

voor toegerust. Speciale gasten kunnen alleen via 
de gedeukte deuren van de kelder het gebouw bin-
nengeloodsd worden. Eenmaal binnen, kan hun in-
druk van de campus niet bepaald enerverend zijn; 
een wirwar van kabels en televisiewagens is het uit-
zicht waar ze het mee moeten doen. 
Maar bezoekers kunnen ontvangen met enig deco-
rum is niet de enige reden voor de renovatie van het 
A-gebouw. De technische installaties zoals verwar-
ming, ventilatie, en verlichting, die nog uit 1968 da-
teren, zijn hoognodig aan vervanging toe. Dankzij 
voorbeeldig onderhoud functioneren ze nog, maar 
eigenlijk is dat een wonder.
Om de installaties te vervangen moet het gebouw 
helemaal gestript worden. Een complicatie is de 
aanwezigheid van asbest, dat ook meteen verwij-
derd zal worden. De status van het gebouw maakt 
het nog ingewikkelder. Sinds vorig jaar mei heeft de 
gemeente de robuuste, betonnen kolos op de monu-
mentenlijst geplaatst. Hoewel een hele eer, bemoei-
lijkt het de renovatie eveneens omdat veranderin-
gen aan zo’n gebouw veel rompslomp met zich mee-
brengen. 
De opknapbeurt wordt meteen aangegrepen om de 
eigenheid van het monument meer tot uitdrukking 
te brengen. Bruut beton, schoon metselwerk, na-
tuursteen, marmoleum vloeren, stalen ramen en 
deuren, en houten-lattenplafonds zullen daarbij het 
uitgangspunt zijn. In vergelijking met de huidige 
sfeer zal er meer kleur aangebracht worden met be-
hulp van belichting. Ook komt er een museumka-
mer in de brede hal van het C-gebouw richting de 
aula, waar topstukken uit de gerenommeerde pen-
ningencollecties van de EUR tentoongesteld wor-
den.
De aula wil men volgend jaar september weer in 
gebruik nemen, de rest van het gebouw pas in de-
cember 2008. Of de huidige ruimtes dan op dezelfde 
wijze gebruikt zullen worden, is nog ongewis. De 
kosten voor het project zijn geraamd op ongeveer 13 
miljoen euro. MG 

Kees van Rooijen in de hoedanigheid van man met de hamer.                        (foto: Ronald van den Heerik)

OPPIMPEN A-GEBOUW IN 
VOLLE GANG
Met een enorme mokerslag van collegelid drs. Kees van Rooijen is de ingrijpende verbouwing 
van het A-gebouw 19 november officieel van start gegaan. December 2008 hoopt men het kar-
wei geklaard te hebben.



EREDOCTORAAT RECTOR LAMBERTS
Professor Steven Lamberts, rector magnifi cus van de EUR, ontving donderdag 15 november een eredocto-
raat van de Universiteit van Napels in Italië. Lamberts kreeg zijn onderscheiding voor zijn verdiensten als 
medicus. Sedert 1981 is hij hoogleraar inwendige geneeskunde aan het Erasmus MC. Hij deed onderzoek op 
het gebied van neuro-endocrinologie, endocriene tumoren en veroudering. LS

Laureaat Steven Lamberts als een ware Caesar aan het diner in een Napolitaans etablissement. 

Binnen de rechtenfaculteit staat een grootscheepse curriculumherziening van de bachelor 
te wachten, die een eind moet maken aan de chronische ‘vrijblijvendheid’ en het fletse studie-
rendement. In de wandelgangen heerst echter twijfel over het rücksichtsloze karakter van de 
renovatie.

Vechten andere opleidingen om inschrijvingen, de 
rechtenfaculteit trekt jaarlijks meer studenten, ook 
doordat andere universiteiten de vrije instroom bij 
hun rechtenopleidingen beperkten met een numerus 
fi xus. Reden tot vreugde, zou je denken. Maar de 
massale toestroom zorgde allengs voor massalere 
colleges en minder persoonlijk contact, ‘vrijblijvend-
heid’ en studievertraging sloop de opleiding binnen.
Hoewel de recente beoordeling van de opleiding 
door de accreditatiecommissie positief uitviel, is een 
structurele kwaliteit- en rendementverhoging binnen 
de bachelor dan ook nog steeds onontbeerlijk. De 
verplichte invoering van universiteitsbrede, afgeba-
kende minoren in 2008, is aangegrepen om het hele 
curriculum om te vormen tot een samenhangend 
programma, dat studenten stimuleert om de oplei-
ding zo veel mogelijk nominaal af te ronden.
Het faculteitsbestuur heeft besloten tot deze curricu-
lumherziening per september 2008. Gemikt is op een 
verscherpt ‘Rotterdams profi el’ waarin het recht 
verbanden zoekt met disciplines als economie en so-
ciologie. Het studiejaar bestaat in het vervolg uit 
vier overzichtelijke blokken met per blok een vak 
van 9 ects en een keuzevak van 6 ects. Opmerkelijk 
is dat als gevolg van de herziening onder andere de 
bachelorscriptie vervalt. In plaats daarvan komt er 
een vaardighedentraject met aandacht voor schrij-
ven en argumenteren.
Volgens prof.mr. Dick Mentink, onderwijsdecaan 

bij rechten, verloor het onderwijs grip op de rechten-
student. Die ging minder dan 25 uur per week aan 
zijn studie besteden, tegenover een landelijk gemid-
delde van 33 uur. Slechts 16 procent van de rechten-
studenten haalt een diploma binnen vier jaar. Een 
fl ink contrast vergeleken met opleidingen als psy-
chologie en medicijnen waar zo’n 50 procent van de 
studenten nominaal z’n diploma haalt.
Mentink: “De student laat te vaak dingen liggen 
voor het volgende jaar. De draad blijkt vervolgens 
maar moeilijk op te pakken als die studieachter-
stand eenmaal is opgelopen. Door een nieuwe orga-
nisatie van het onderwijs, die dwingt tot regelmatig 
en intensief studeren, willen we dit voorkomen.” De 
onderwijsdecaan waarschuwt de studenten alvast: 
“Het wordt voortaan hard werken.”
De voorstellen waarover in december defi nitief 
wordt besloten, zijn ambitieuzer. Het studietraject 
van de student wordt voortaan strenger en strakker 
gedirigeerd. Afgezien van de hoorcolleges wordt het 
groepenonderwijs voortaan aan maximaal twintig 
studenten gegeven. Het College van Bestuur is al 
akkoord met een numerus fi xus om dit kleinschalige 
onderwijs mogelijk te maken. Aanwezigheid wordt 
gestimuleerd door het bespreken van verplichte op-
drachten en deeltentamens. Om uitstelgedrag tegen 
te gaan zijn er per cursusjaar nog slechts twee her-
kansingen. Als stok achter de deur vervallen resul-
taten van deeltoetsen na een jaar. DR

ZORGEN BIJ RECHTENDOCENT  ROOD
Hoewel de faculteitsraad ook inziet dat een curri-
culumherziening onvermijdelijk is, zijn er niette-
min twijfels. Elly Rood, hoofddocent publieks-
recht, vertegenwoordiger van de personeelsgele-
ding, maakt zich zorgen over het behoud van zo-
wel de kwaliteit als de diversiteit van het onder-
wijs. Het model met niet meer dan twee vakken 
per blok en een uniforme verdeling van 6 en 9 
ects per blok, vind ze tamelijk statisch en 
schools.
“Het voornemen tot kleinschaliger onderwijs en 
meer begeleiding is op zich goed. Maar is het 
personeel wel hierop afgestemd? Zijn er genoeg 
zaaltjes voor al die kleine groepen? Nemen we 
niet te veel tegelijk op de schop?”
Ook bij de plannen tot het zogenaamde ‘compen-
satoire toetsen’ stelt ze haar vraagtekens. De stu-
dent mag twee vijven halen in z’n bachelor, mits 
hij of zij ze compenseert met zevens of hogere cij-
fers. Rood: “Wordt een 4.5 afgerond naar boven 
ook een vijf? Dat betekent een serieuze normver-
laging. De zesjescultuur lijkt zo te worden aange-
moedigd. Studenten worden bij het handje geno-
men, maar hoe ver moet je gaan om mensen bin-
nenboord te houden? Vanaf het tweede jaar mag 
je best een zelfstandige, academisch houding van 
studenten verwachten. Voor wie dat niet aankan, 
is er ook nog het hbo, dat helaas wordt onderge-
waardeerd.”  
Rood bespeurt een opportunistische houding bij 
het faculteitsbestuur van ‘we zien wel’. Want het 
is onwaarschijnlijk dat de operatie kostenneu-
traal uigevoerd kan worden. Het CvB subsidi-
eert circa acht ton, maar dat is niet voldoende. 
Mentink verwacht met effi ciëntieverbetering, het 
gebruik van ICT (‘computertentamens’) en een 
andere inrichting van het onderwijs (een pool 
van juniordocenten) de kosten deels op te van-
gen. “Dat is geen theorie, want er lopen al twee 
jaar pilots die de weg banen hiervoor, zoals vi-
deocolleges. Docenten houden dan mogelijk meer 
tijd over voor persoonlijke begeleiding van stu-
denten.” DR

Zie verder: www.frg.eur.nl/informatie_voor/mede-
werkers/informatie_van_de_onderwijsdecaan/
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BACHELOR RECHTEN OP DE SCHOP; STRAKKE REGIE MOET TIJ KEREN



  Gijs van Oenen

OOGWENK
Als je bijna dood gaat, zegt men, zie je je leven 
in een flits aan je voorbijtrekken. Zoiets ge-
beurde mij laatst. Nou ja, het was iets prozaï-
scher. Ik ging niet bijna dood, maar zat ge-
woon achter mijn computer. Ik kopieerde een 
folder met al mijn eigen teksten van de afge-
lopen tien jaar van de ene harddisk naar de 
andere. Dat duurde ongeveer 50 seconden. In 
die tijd zag ik op mijn scherm, in razende vaart 
en soms net herkenbaar, de titels van al mijn 
stukken aan mijn geestesoog voorbijtrekken. 
Een vreemde ervaring: tien jaar schrijven in de 
tijd die je nodig hebt om, pakweg, een grape-
fruit uit te persen. 
 Maar het kan nog erger. Ik heb even zit-
ten rekenen wat dit op lange termijn zou be-
tekenen. Laat ik er eens vanuit gaan dat het 
mij lukt om ongeveer dezelfde productiviteit 
aan te houden. Ik hoop natuurlijk wel dat ik 
meer en sneller kan schrijven dan vroeger, 
maar tegelijk heb ik, zoals iedereen, het ge-
voel dat ik daarvoor steeds minder tijd ter be-
schikking heb. 
 Volgens mijn Verkenner beslaat mijn to-
tale productie van de laatste tien jaar 50 me-
gabyte. Als ik nou nog twintig jaar kan wer-
ken, grofweg de tijd tot mijn pensioen, dan 
heb ik in totaal drie keer mijn huidige oeuvre 
bij elkaar getypt, 150 megabytes dus. De vraag 
die mij even bezighield is in hoeveel seconden 
mijn levenswerk, op mijn laatste werkdag, aan 
mij voorbij zal trekken.
 Het antwoord is natuurlijk niet 150 se-
conden, want computers worden, anders dan 
mensen, in rap tempo sneller. Even uit het 
hoofd berekend: terugdenkend aan de dagen 
dat mijn computer terwijl ik een grapefruit 
uitperste er ternauwernood in slaagde een 
grote, buigzame floppy van 256K vol te schrij-
ven, is de computer in de 20 jaar dat ik hem 
gebruik ongeveer 300 keer sneller geworden. 
Als we aannemen dat hij dat groeitempo zal 
aanhouden, dan zal hij mijn verzamelde tek-
sten honderd keer sneller dan nu hebben ver-
werkt – in maar een halve seconde dus. 
 Maar dan ben ik nog iets vergeten. Mijn 
huidige computer is een jaar of vier oud; een 
nieuwe is alweer drie tot vier keer sneller. De 
computer van 2027 zal derhalve maar zo’n 0,15 
seconden nodig hebben voor zijn kopieerwerk. 
De productie van mijn leven zal dus letterlijk 
en figuurlijk in een oogwenk aan mij voorbij-
trekken. Zou het toch waar zijn wat ze zeg-
gen?
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Ook vorig jaar was de faculteit al ontevreden over 
Trio, dat vijfmaal per jaar werd uitgegeven in sa-
menwerking met de studievereniging Cedo Nulli. 
De opmaak van de pagina’s, de organisatie en de 
nieuwsvoorziening lieten te wensen over. Leander 
Rommelse, student bestuurskunde, deed het afgelo-
pen jaar als hoofdredacteur een uiterste poging het 
blad weer op het juiste spoor te krijgen. “Een blad is 
belangrijk voor de uitstraling van de faculteit. Ik 
wilde de uitdaging aangaan en concentreerde me op 
de organisatie en de opmaak. Daarin is vooruitgang 
geboekt. Maar toch is er nog veel voor verbetering 
vatbaar. Ons netwerk functioneerde nog niet zoals 
het moet. Erasmus Magazine had vaak sneller 
nieuwtjes over de faculteit dan wij. Ook kregen we 

weinig respons van de personeelsleden. Op die ma-
nier wordt het vooral een studentenblad. Dat is niet 
de bedoeling. Ik hoopte dat iemand dat verder kon 
verbeteren.”
In mei was Rommelse toe aan nieuwe uitdagingen 
en vertrok. Animo voor de vacature van hoofdredac-
teur bleek nauwelijks aanwezig, ondanks de beloof-
de beloning in de vorm van studiebeurs of vermin-
derde werkverplichtingen voor medewerkers. Daar-
op zette het managementteam van de faculteit na 
een kleine vijf jaar een punt achter Trio. Wel wordt 
nagedacht over een alternatieve nieuws- en opinie-
voorziening voor de faculteit, mogelijk in digitale 
uitvoering. DR

TIJDSCHRIFT SOCIALE FACULTEIT TER ZIELE
Trio Magazine, het tijdschrift van de sociale faculteit, houdt per direct op te bestaan. De faculteit 
heeft dit besloten omdat het blad lijdt aan gebrek aan kwaliteit en continuïteit. Het feit dat zich 
geen goede opvolger meldde voor hoofdredacteur Leander Rommelse was de genadeslag.

LEGIONELLABACTERIE TEISTERT 
SPORTCENTRUM
Bij het sportcentrum van de EUR is 14 november opnieuw geconstateerd dat de legionellabac-
terie niet is verdwenen uit het leidingwater. De oorzaak van de aanhoudende vervuiling is 
onduidelijk. Simone Wolthuis, directeur van het sportcentrum, zit met de handen in het haar.

Per direct zijn een deel van de douches in het sportcentrum gesloten, de sporters zijn de dupe. Na de twee 
eerdere ontdekkingen dit jaar van het besmette water, heeft Wolthuis het waterleidingnet in het sportcen-
trum laten desinfecteren om alle legionellabacteriën te bestrijden. In overleg met het Erasmus Facilitair Be-
drijf zijn destijds ook de tappunten bemonsterd van het water dat het terrein van de EUR opkomt. Hieruit 
bleek dat het water niet vervuild is, maar wel te warm. Naar aanleiding van de nieuwe besmetting wordt de 
kwaliteit van dit aangevoerde water nogmaals onderzocht. 
Inmiddels heeft Wolthuis tal van maatregelen getroffen. In de eerste week van november is een ionisator op 
het waterleidingnet in het sportcentrum aangesloten. Na 1 december wordt dit nieuwe systeem in gebruik 
genomen waarbij continue geringe hoeveelheden koper- en zilverionen in het water worden gebracht. In dit 
water kan de legionellabacterie niet leven, dus een besmetting is volgens Wolthuis dan uitgesloten. De in-
werkperiode van het apparaat duurt echter één tot drie maanden. 
De directeur voelt zich machteloos, omdat de oorzaak zo moeilijk vindbaar is. In totaal is zij al dertigduizend 
euro kwijt aan de chemische schoonmaak van de waterleidingen. De kosten van het nieuwe ionensysteem 
zijn hier nog niet eens bij opgeteld. “Deze grap kost me veel te veel geld, dat zou ik liever aan de sporters be-
steden,” aldus een geïrriteerde Wolthuis. LS
 
Meer informatie over de legionellabacterie in het sportcentrum: www.erasmussport.nl

De laatste hoofdredacteur van het onlangs opgeheven blad Trio.                       (foto: Ronald van den Heerik)



(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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Thinking about the topic, we found there to be four main be-
nefits that are all linked together and form THEE reason to go 
organic: Taste, Health, Environment, and Ethics.

It just tastes better
Unlike in conventional production where it is all about spee-
ding up the production process with fertilizers and hormones, 
organic farming and breeding adheres as much as possible to 
the natural development and ripening processes. A tomato 
that was given the chance to ripe in the sun and develop its 
full flavour before ending up on your mozzarella sandwich 
just tastes better than the one produced in half the time un-
der artificial light with fertilizer and a lot of water to make it 
grow faster. Therefore, organic food has been a great success 
in old people’s homes because it reminds them of exactly 
how food used to taste like in the ‘good old days’ and are hap-
py to have it back. 

It is healthier
On average, organic food contains 25% more vitamins, mine-
rals and 40% more anti-oxidants than conventional products. 
Thus, when going organic you will more easily reach your re-
quired daily intake of nutrients. Also, you avoid consuming 
traces of the chemicals/hormones used during production 
and storage of non-organic products. Although there are le-
gally defined maximum levels of chemicals that are allowed 
in your food, those are often exceeded. Maybe by now you al-
ready ask yourself why you even would want <c>any<c> che-
micals in your healthy salad? Washing your fruit and greens is 
often not sufficient to get rid of the wax and fungicides that 
are put on the peel to conserve them and give them that ap-
pealing shine. Also, the stuff they put on that apple of yours 
sometimes is awfully bitter even after washing it – coming 
back to advantage one of organic food: Taste!

It is better for the environment
Growing organic food reduces CO2 in the atmosphere becau-
se on average four times more of the greenhouse gas is ab-
sorbed as during regular farming. Organic corn even consu-
mes 16 times as much CO2 compared to regular corn.
The argument that more land is needed for organic farming 
and that therefore more forests would have to be cleared 
(Economist, Dec 7th 2006) does not hold when considering 
the higher nutritional value of organic food and the emphasis 
on farming traditional crops that are proven in environments 
(e.g. quinoa, millet) where farming conventional crops (e.g. 
corn) would only be possible with chemicals and/or irrigation. 
Not speaking of the often ‘hidden’ environmental costs of 
conventional farming, e.g. the resources needed to produce 
and distribute fertilisers and pesticides and the externalities 
caused by their use. Especially in developing countries, the ex-
treme use of chemicals in farming (‘the more the better’) of-
ten has disastrous effects such as degrading the soil quality 
to a level where it is basically useless for farming.
Water and soil are not contaminated and no hormones and 
antibiotics (used extensively in mass breeding of animals) en-
ter the water cycle through organic farming practices. Hor-
mones and antibiotics are now already found in drinking wa-
ter and the full health impact of their continuous intake still 

has to be documented in the long term which links to point 
two: Health. 

It is more ethical
Animals on organic farms stand a higher chance of having a 
better and longer life under more natural circumstances. For 
example, milk cows in intensive farming live on average 4.5 
years, whereas cows in organic farms get up to 14 years old. 
Chickens on organic farms are not tortured by burning off the 
sensitive top of their beaks because they are given enough 
space to live making them less likely to attack each other. Pigs 
are allowed to roll in the mud, which is vital to keep their skin 
in a healthy condition. Cows keep their horns which are dee-
med to have an important function for their balance system 
and calves stay with their mothers longer, instead of being 
separated almost immediately after birth. Increasingly, orga-
nic products are also Fair Trade, which benefits local commu-
nities and producers in the countries of origin instead of ex-
ploiting local labour. 

But! Organic food is (still) more 
expensive
Organic food is usually more expensive, since (amongst 
others) it is still grown in lower quantities and therefore can-
not make use of economies of scale. So how can you eat orga-
nic when you have a low student budget? For the organic ve-
getables (which are only about 1.5 times as expensive), we can 
advise you to go for the seasonal and local products and for 
the discounts. Also going organic might make you re-think 
your consumption patterns and consume and shop more con-
sciously – better to eat a smaller steak with a good conscien-
ce – or have a vegetarian meal for a change (veggies are usu-
ally cheaper than meat) and buy only what you really need 
and reduce the amount of food you throw away. For the meat 
eaters, it might be good to know that the additional CO2 
emissions of one person eating meat for a year (compared to 
a vegetarian) are equivalent to the CO2-emissions caused by 
driving a car for a year. Lentils, as a meat-alternative, contain 
1.5 times more proteins than meat and contribute less to glo-
bal warming. I used to hate lentils until I found an Indian 
cookbook...

So, next time you enter the canteen, watch out for those he-
althy organic alternatives, help to get these prices down and 
encourage Avenance to broaden their organic offerings. 

Ingrid de Vries and Romy Kraemer, Greening the Campus

Contact: greencampus@rsm.nl

For more info:  www.biologica.nl , www.praktischidealisme.nl,  
www.hetlachendevarken.nl, www.slowfood.com, www.orga-
nic-europe.net, www.whyorganic.org

THEE BENEFITS OF ORGANIC FOOD
You might have already noticed that since September, the university canteens offer some organic alternatives to the 
usual food. You now have the choice to buy organic milk, fruit and bread. According to Avenance, the university cate-
rer, sales of the new products are still quite low. Therefore we thought that a discussion of the benefits of organic 
food might help you to consider more than only your appetite the next time you ask yourself what to have for lunch. 

Opinie
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‘MINDER ETEN, 
MEER BEWEGEN’
Steeds meer mensen hebben overgewicht. De 
regering zoekt hard naar maatregelen om de 
bevolking gezonder te laten leven. Wat doen 
studenten en medewerkers van de EUR om 
overgewicht te voorkomen?

Luit Bakker, universitair docent rechtseconomie: 
“Ik beweeg wel, maar eigenlijk te weinig. Eén 
keer in de week doe ik aan tai chi, maar ik ben 
nu redelijk op gewicht, dus dat is prima. Qua 
voeding let ik wel op. Genoeg groente en fruit 
is geen probleem en ik eet minder pasta dan 
vroeger. Overigens begrijp ik wel dat mensen 
te dik worden als ik zie wat er in de mensa 
wordt aangeboden. Af en toe neem ik iets lek-
kers, waar ik bewust van geniet. Ik heb immers 
een zittend beroep dus dan moet je oppas-
sen.” 

Artie Gajapersad, eerstejaars sociologie: “Niet 
sporten, in het weekend een lekker drankje en 
ik eet best vaak patat. Zo kun je mijn leefstijl 
omschrijven. Tijdens het stappen ga ik wel 
flink los op de dansvloer,  dat is mijn portie be-
weging. Om fanatiek te gaan sporten, ben ik 
eerlijk gezegd te lui, maar als ik zou merken 
dat ik ben aangekomen, zou ik direct meer 
gaan doen. Voor mensen met overgewicht, is 
de stap om naar een sportschool te gaan 
groot. Zij kunnen beter een flinke boswande-
ling of een fietstochtje maken, want dat heeft 
ook effect.”  

José Larco, Phd-student Logistics: “Ik zou willen 
dat ik op een meer gecontroleerde manier zou 
eten. Ik eet teveel brood en in Nederland zijn 
er weinig alternatieven. Liever neem ik een 
warme maaltijd met groente, maar het aan-
bod op de universiteit is schaars. Nederland is 
blijkbaar een echt broodland. Bewegen doe ik 
niet, of in ieder geval niet genoeg. Ik fiets elke 
dag naar en van de universiteit, bij elkaar een 
uur per dag. En soms roei ik, dus ik doe nog 
wel iets.” 

Els Hehenkamp, derdejaars rechten: “Met 
zwaarlijvigheid houd ik me eigenlijk niet be-
zig, omdat ik er zelf niet mee te maken heb. 
Mijn enige vorm van sport is vijf keer per week 
paardrijden. Over het algemeen eet ik aardig 
gezond, maar ongezonde dingen gaan er ook 
wel in. Meer slaap kan ik wel gebruiken, maar 
als je ongeveer drie keer per week gaat fees-
ten, komt daar niet veel van terecht. O ja, en ik 
rook ook, dat is natuurlijk ook niet goed voor 
me.” LS

  Aangeschoten

Van der Schot

Met gepaste belangstelling heb ik EM 7 gelezen. Ik heb het volgende commentaar op uw bijdrage ‘Ver-
getelheid’ op pagina 2.
Droevig, die EUR. Ik was van circa 1979 tot 1995 met veel enthousiasme hoogleraar Accountancy, en 
heb toen al de gevechten meegemaakt van onze vakgroep ACAB van de FEW tegen de bestuursorga-
nen om benoemingen te verkrijgen voor onze sterk groeiende postdoctoraal voor registeraccountants 
en voor onze nieuwe postdoctorale opleidingen. Vergeefs. Het werd moedwillige afbraak. En ‘en pas-
sant’ ging de ‘klassieke’ bedrijfseconomische opleiding ten onder.
Droevig, ja ook dat cortège. Ja, ik liep ook niet mee; bekenden kom ik nauwelijks tegen: want er zijn 
méér gedemotiveerde emeriti, en mijn drie, inmiddels gepromoveerde, medewerkers zijn of worden 
elders hoogleraar, omdat ze werden gepasseerd op hun alma mater. 
Droevig, ja, ook het gebrek aan aandacht voor de emeriti: zij worden op geen enkele manier bij de EUR 
‘warm’ gehouden. Lunches of andere contacten voor emeriti worden niet meer georganiseerd.
Of het dies-programma interessant was? Ik wil er niet over oordelen. Hoewel: het leek me nogal speci-
fiek medisch. Mijns inziens moeten er andere maatschappelijke, culturele, historische, filosofische on-
derwerpen te bedenken zijn voor de intellectuele doelgroep die een universiteit zou moeten willen 
bereiken.

EUR: sterkte, beterschap en innovatief denken gewenst!

Emeritus professor William Hartman

VERGETELHEID 
Brief



GEEN COLLEGE 
VOOR LAATKOMERS

Vanaf het tweede blok 
dit studiejaar worden bij 
de drukbezochte eerste- 
en tweedejaars colleges 
van de economische 
faculteit suppoosten 
ingezet om studenten 
die te laat komen, tegen 
te houden. Het gaat om 
de vakken boekhou-
den, micro-economie, 
marketing en finance 
1; dat zijn zes colleges 
per week. Bij de FEW 
zullen in ieder blok bij 
vier vakken suppoosten 
staan. Het inzetten 
van wachten is op zich 
geen nieuw verschijnsel 
bij de faculteit. In de 
jaren tachtig zorgden 
student-assistenten ook 
al voor meer rust tijdens 
colleges, waar soms wel 
vijftienhonderd studen-
ten aan deelnamen. 
De juridische faculteit 
zet al zes jaar suppoos-
ten in bij colleges waar 
een groot aantal studen-
ten te laat komt. Ook de 
bedrijfskundefaculteit 
ontdekte in 2004 het nut 
van zaalwachten. En 
sinds vorig studiejaar 
maakt ook de zuster-
opleiding international 
business administration 
(IBA) gebruik van de 
portiers.  
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Kon je vroeger nog wel eens proberen ongemerkt een college binnen snea-
ken terwijl het al begonnen was, tegenwoordig is dat er niet meer bij. Wie 
te laat is, vindt op z’n weg het donkerblauwe uniform met insigne van de 
suppoost. De faculteit economische wetenschappen (FEW) zet deze externe 
wachten sinds begin november in bij drukbezochte hoorcolleges. Studen-
ten mogen pas naar binnen als dat geen overlast geeft.      
 tekst  Lindemarie Sneep fotografie Ronald van den Heerik

nzin”, reageert eerstejaars econometriestudent Karel 
Gonzalez fel als hij bij de ingang van de Aula hoort dat 
hij niet meer naar binnen mag. Verontwaardigd ver-
klaart hij dat het niet eens zijn schuld is dat hij te laat 
is, want de aansluiting van de trein uit Delft op de tram 

was slecht. Volgens Gonzales kunnen laatkomers nog best binnen 
gelaten worden, want het is toch een chaos tijdens de colleges. 
“Iedereen zit met elkaar te kletsen en de docent loopt als een 
showmaster met zijn headset door de banken.” 
Het is voor de suppoosten van de FEW een terugkerende conver-
satie. Suppoosten Indra Gopal en Anneke van der Ende, die ook 
bij de opleiding international business administration op wacht 
staan, kennen de uitvluchten nu inmiddels wel. “Vaak komen ze 
met smoezen zoals files of vertragingen in het openbaar vervoer. 
Een meisje dat eens een kwartier te laat kwam, beweerde dat ze 
een presentatie had, dus lieten we haar binnen. Later bleek dat ze 
had gelogen. Voortaan trappen we dus in geen enkele smoes.” 
Toch reageren studenten over het algemeen vrij redelijk als ze ho-
ren waarom ze niet meer naar binnen mogen, vertellen de sup-
poosten. Studenten proberen de dames nog wel eens om te kopen 
met koffie of een gebakje, maar daar gaan zij uiteraard niet op in.

Marco van Ree, student marketing, is ook te laat omdat er pro-
blemen met de trein waren. Hij baalt dat hij het eerste deel van 
zijn college mist. “Onmacht”, probeert hij nog bij de suppoosten, 
maar die zijn onverbiddelijk. Van Ree begrijpt het wel. “Ik vind 
het ook irritant als een grote groep studenten binnenkomt die 
zich langs anderen moeten manoeuvreren om die paar plekjes in 
het midden van een rij te bemachtigen.” 
De FEW heeft de suppoosten ingezet om de onrust die de laatko-
mers veroorzaken te verminderen. De suppoosten hanteren de re-
gel dat het college stipt op tijd begint; alleen bij het eerste college 
mogen studenten die vijf minuten te laat zijn in één keer met el-
kaar naar binnen, daarna is het een geval van ‘jammer maar he-
laas’. “We hebben hiertoe besloten, omdat we de indruk hadden 
dat steeds meer studenten te laat kwamen”, vertelt Wouter van 
den Brink, senior beleidsmedewerker onderwijs bij de faculteit. 
“Het kan zijn dat deze trend al jaren aan de gang was, maar nu 
we het onderkend hebben, springen we er beter op in.” 
Docenten hadden bij de faculteit aangekaart dat studenten elke 
keer een kwartier minder les krijgen in studieblokken die maar 
zeven weken duren. De beleidsmedewerker geeft het voorbeeld 
van de vakken micro-economie en boekhouden, waar tussen de 

O



vijf- en achthonderd studenten aan deelnemen. “Stel dat daarvan 
het eerste kwartier honderd studenten te laat binnenkomen, die 
een plaatsje moeten vinden in de volle zaal, dat stoort natuurlijk 
enorm. En dat is niet eerlijk tegenover degenen die wel op tijd ko-
men.”

storingsvrij  De FEW is niet de eerste faculteit die 
suppoosten inzet om de rust tijdens colleges te bewaren. De 
juridische faculteit en de RSM gingen de economen met succes 
voor. Arnoud Monster, directeur van het bachelorprogramma 
bij RSM Erasmus University, vertelt dat RSM in 2004 al is 
begonnen met een proef en dat dit goed bevallen is. “We krijgen 
veel positieve reacties. Docenten zijn laaiend enthousiast omdat 
de rust in colleges zorgt voor een prettige werksfeer.” 
In het begin zette RSM alleen bij eerstejaarsvakken suppoosten 
in, maar nu wordt dat ook steekproefsgewijs gedaan bij colleges 
van het tweede en derde jaar, en bij colleges waarvan de docen-
ten dat nodig achten. “Het voordeel is dat derdejaarsstudenten 
het systeem vanaf het begin hebben meegekregen. Zij kijken er 
niet meer van op als ze worden geweigerd omdat het college al 
aan de gang is”, legt de directeur uit. 

En hoe zit het met het kostenplaatje? “De investering in suppoos-
ten verdient zich zeker terug”, meldt Monster. “Twee suppoosten 
die zorgen voor een ‘storingsvrij’ hoorcollege kost ons nog geen 
38 euro netto per uur.” Maar belangrijker vindt hij dat de afgelo-
pen drie jaar zowel studenten als docenten het voordeel beginnen 
te zien van een college zonder stoorzenders. “Dit sluit aan bij ons 
doel om te zorgen voor een omgeving waarin het voor iedereen 
goed studeren en werken is.”
Luit Kloosterman, docent marketing bij de FEW, vindt het ge-
drag van studenten niet getuigen van goed fatsoen. “Sommige 
studenten zien het naar college gaan als naar het café gaan: dat 
ze kunnen komen en gaan wanneer ze willen, maar zo werkt het 
natuurlijk niet.” Daarom is hij blij met de komst van de suppoos-
ten. “Het zorgt voor een duidelijke verbetering; de collegetijd 
wordt ten volle benut.” Bij sommencolleges staan geen suppoos-
ten en volgens Kloosterman komt een beperkt aantal studenten 
hier nog steeds te laat binnen. Het inzetten van de wachten bij 
hoorcolleges heeft dus nog niet tot gevolg dat studenten voortaan 
netjes op tijd komen bij álle colleges en werkgroepen. 

O
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‘Vaak komen ze met smoezen zoals files of 
vertragingen in het openbaar vervoer’
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DESI BOUTERSE EN DE 
DECEMBERMOORDEN

Suriname werd in no-
vember 1975 onafhan-
kelijk van Nederland. 
In de daarop volgende 
jaren volgde een periode 
van sociale onrust en 
wantrouwen in de rege-
ring. Een militaire 
staatsgreep die begon 
met een conflict tussen 
regering en beroepsmili-
tairen over het oprichten 
van een vakbond, 
maakte op 25 februari 
1980 een einde aan de 
toenmalige Surinaamse 
regering. Zestien officie-
ren, de zogenaamde 
‘groep van zestien’, kwa-
men onder leiding van 
Desi Bouterse in op-
stand. 
De ‘revolutie’ werd aan-
vankelijk door de bevol-
king gesteund omdat 
het de corruptie zou ver-
minderen, maar de wei-
nig democratische rege-
ringswijze van Bouterse 
en het niet kunnen 
waarmaken van belof-
ten leidde tot steeds 
meer verzet. Het uitblij-
ven van verkiezingen en 
de beperking van bur-
gerrechten begon grote 
onvrede op te roepen. 
Het gevoel van onveilig-
heid nam toe. 
In maart 1982 plande 
een aantal militairen 
een tegencoup, die uit-
eindelijk mislukte. 
Daarmee eindigde het 
verzet echter niet. Tij-
dens een staatsbezoek 
van de politieke leider 
van Grenada, Maurice 
Bishop, braken er op-
nieuw opstanden uit. 
Bouterse zag deze volks-
opstand als een per-
soonlijke vernedering en 
liet ruim een maand la-
ter, op 8 december 1982, 
zestien belangrijke te-
genstanders van zijn mi-
litaire regime arresteren 
en martelen. De legerlei-
der verscheen die avond 

 Bijna een kwart eeuw na dato begint deze week het proces tegen de ver-
meende daders van de Decembermoorden in Suriname. Ex-legerleider Desi 
Bouterse is de meest prominente verdachte in deze zaak. Bouterse wordt 
verantwoordelijk gehouden voor de slachting die plaatsvond in de nacht 
van 8 op 9 december 1982. Hoe betrokken zijn EUR-studenten bij de rechts-
zaak en wat zijn hun verwachtingen over het proces? EM vroeg het enkele 
Surinaamse studenten. tekst  Renu Poeran fotografie Ronald van den Heerik



Naam: Viresh Raghoenath
Leeftijd: 22 jaar
Studie: vijfdejaars fiscaal recht
Afkomst: geboren in Suriname, kwam naar 
Nederland op zijn 18e

“In 1980 pleegde Bouterse een coup. Dat is op zich niet zo erg, er 
zijn vaker coups gepleegd. Als je een coup pleegt met de juiste 
bedoelingen, zoals het teweegbrengen van hervormingen, dan 
begrijp ik dat. Want wat ik van mijn ouders en van andere men-
sen heb begrepen, is dat het vrij goed ging met Suriname in de 

jaren daarna. Bouterse verbeterde veel in het land en daarom 
heeft hij vandaag de dag nog steeds zo veel volgelingen. 
Vanaf februari 1982 kwamen mensen echter in verzet tegen een 
verslechterende situatie. Dit leidde tot een couppoging en uitein-
delijk tot de Decembermoorden. Ik vraag me af of de mensen die 
een tegencoup beraamden wel over de capaciteiten beschikten 
om deze daadwerkelijk te plegen. Zij konden geen heel leger om-
verwerpen. Volgens mij wilde Bouterse alleen aantonen dat niets 
of niemand tegen hem in mocht gaan. 
Ik acht Bouterse verantwoordelijk voor de moorden. Een militair 
moordt altijd in opdracht van een ander en Bouterse was destijds 
opperbevelhebber van het leger. De slachtoffers zijn dus waar-

schijnlijk in opdracht van hem vermoord. Ik vind het goed dat 
Bouterse toegaf politiek verantwoordelijk te zijn voor de moor-
den en dat hij zijn excuses hiervoor aanbood. Het is een stap in 
de goede richting. Beter laat dan nooit, denk ik. Voor mij per-
soonlijk maakt het niet uit, maar het is goed voor de nabestaan-
den van de slachtoffers dat Bouterse het toegaf. 
Ik ga ervan uit dat er niets gebeurt met Bouterse. De kans dat hij 
zijn straf uitzit acht ik heel klein. De rechterlijke macht is de eni-
ge onpartijdige in deze zaak en er is genoeg bewijs tegen hem. 
Daarom zal hij ook worden veroordeeld. Het probleem is dat als 
Bouterse gearresteerd wordt, er gegarandeerd rellen uitbreken. 

Ik denk niet dat iemand het risico wil nemen. Bouterse heeft nu 
eenmaal enorm veel aanhang. 
De meest geschikte straf voor Bouterse vind ik een levenslange 
gevangenisstraf, en als dat mogelijk is ook nog met een bepaalde 
vorm van marteling. Levenslang in een cel zitten is niet genoeg 
vind ik. Ik denk niet dat Bouterse beseft wat hij heeft gedaan. 
Hij beseft niet dat hij veel mensenlevens heeft kapotgemaakt. 
Dit geldt niet alleen voor de Decembermoorden, maar ook voor 
de moorden in Moiwana. Samenvattend; hoewel het moeilijk 
wordt om de verantwoordelijke personen achter de tralies te krij-
gen, is het proces nodig als genoegdoening voor de nabestaan-
den van de slachtoffers.”

op de Surinaamse tele-
visie met de mededeling 
dat met de arrestaties 
een couppoging was ver-
ijdeld. 
Zonder enige vorm van 
proces volgde daarop de 
executie van vijftien van 
de zestien arrestanten, 
in Fort Zeelandia in Pa-
ramaribo, het hoofd-
kwartier van Bouterse. 
Onder de slachtoffers 
waren advocaten, uni-
versiteitsdocenten, vak-
bondsleiders, zakenlie-
den en journalisten. De 
moorden sloegen zowel 
in binnen- als buiten-
land in als een bom en 
kunnen een zwarte 
bladzijde in de Suri-
naamse geschiedenis 
worden genoemd.
Pas in 2000 startte Suri-
name een offi cieel on-
derzoek naar de moor-
den. Jarenlang ontbrak 
de politieke wil, onder 
andere uit vrees voor 
Bouterse en zijn militai-
re aanhang. Zeven jaar 
later moet Bouterse dan 
toch echt aan een 
rechtszaak geloven. 
Hoewel hij altijd ont-
kend heeft bij de moor-
den te zijn geweest, zijn 
nieuwe getuigenissen 
voorhanden waaruit 
blijkt dat de legerleider 
niet alleen aanwezig 
was, maar ook opdracht 
gaf tot de moorden, zelfs 
ruim van tevoren voor-
bereidde. Eerder dit jaar 
verklaarde hij overigens 
wel politieke verant-
woordelijkheid voor de 
moorden te dragen.

‘Levenslang met een bepaalde vorm van marteling’ 

Naam: Loraine Maite
Leeftijd: 23 jaar
Studie: master bedrijfskunde 
Afkomst: geboren in Suriname, kwam naar 
Nederland op haar 14e 

“Mijn familie en ik hebben niet direct met de Decembermoorden 
te maken gehad. Ik heb geen familielid dat militair was in die pe-
riode of slachtoffer van de moorden. Wat dat betreft staat de situ-
atie vrij ver van me af. Maar als je opgroeit in Suriname, hoor je 
er elk jaar wel iets over. Iedereen heeft wel wat kennis van wat er 
toen is gebeurd en het is een schande voor Suriname. Hoewel ik 
het me niet persoonlijk aantrek, schaam ik me wel een beetje dat 
Bouterse er zo lang mee is weggekomen. Zonder concrete bewij-
zen over een coup heeft hij vermoedelijk een afschuwelijke daad 
begaan. 
Ik vraag me af waarom hij dit deed; om te laten zien dat hij de 
baas was en dat niemand tegen hem in opstand mocht komen? 

Het is zeer frappant dat Bouterse na 25 jaar nog steeds vrij rond-
loopt en zelfs een eigen politieke partij heeft. Na zoveel jaar ver-
antwoordelijkheid ontkend te hebben, is het nu te laat om nog 
politieke verantwoordelijkheid te nemen. Hij had dit als legerlei-
der veel eerder moeten doen, ongeacht wie er daadwerkelijk han-
delde.
Over de uitkomst van het proces durf ik niets te zeggen, maar ik 
denk dat hij er wel weer mee wegkomt. Dat lukt hem al 25 jaar, 
waarom zou hij nu opeens in de gevangenis komen? Het proces 
vindt immers plaats in Suriname. Hoewel ik mijn land niet wil 
afvallen, is de invloed van Bouterse niet te ontkennen. Er zijn ge-
noeg mensen die hem steunen. Het feit dat Bouterse in alle krin-
gen mensen kent, kan de voortgang en onpartijdigheid van het 
proces belemmeren. Ook al spreekt alles tegen hem, ik blijf pes-
simistisch. 
Het is voor mij zo klaar als een klontje. De regering had al jaren 
de zaak kunnen onderzoeken, maar deed dit niet. Ik vrees dat de 
corruptie van de regering ook de voortgang van de zaak kan ver-
hinderen. We moeten maar hopen dat hij wordt veroordeeld. Hij 
mag van mij levenslang krijgen, maar dit brengt de slachtoffers 
helaas niet terug. In dit kader kunnen ook de moorden in het 
dorpje Moiwana in 1986 worden aangehaald. Hier vermoordde 
Bouterse, als gevolg van een persoonlijke vete met rebellenleider 
Ronnie Brunswijk, met zijn leger ongeveer vijftig mensen. De 
Decembermoorden zijn dus niet de enige wandaden die Bouterse 
beging. Het is voldoende bewijs dat hij schuldig is.”

‘Ik schaam me dat 
Bouterse er zo lang mee 
weg is gekomen’ 

pagina

17



pagina EM 08 rubriek reactie  

18 29 november 2007 achtergrond redactie@em.eur.nl

Naam: Ananta Bissumbhar
Leeftijd: 21 jaar
Studie: vierdejaars gezondheidswetenschappen
Afkomst: geboren in Nederland

“Het is vreselijk wat er is gebeurd, maar het staat te ver van mij 
af om er een bepaalde ‘feeling’ mee te hebben. Niettemin had de 
situatie een enorme impact en het is niet iets om trots op te zijn. 
Als buitenstaander is het misschien makkelijk om je mening te 
hebben. Maar als je het van dichtbij meemaakt, zoals mijn ou-
ders en familie in Suriname, ervaar je het toch anders. 

Omdat Bouterse veel aanhang heeft, is het voor mensen in Suri-
name moeilijk om negatief over hem te praten. Veel mensen zien 
Bouterse als een groot leider die veel goede dingen voor het land 
deed, onder andere voor de wegenbouw. Door negatief over hem 
te praten kunnen conflicten ontstaan. Mijn ouders waarschuw-
den mij dan ook om me in dit interview niet al te negatief uit te 
spreken. Persoonlijk acht ik hem schuldig en ik denk dat ieder-
een weet dat hij schuldig is, zelfs zijn aanhang. Om zelf positief 
over te komen, heeft hij gezegd in zekere zin verantwoordelijk te 
zijn voor de moorden. Hij verklaart zich hiermee eigenlijk schul-
dig aan de moorden en ik vind het schijnheilig dat hij hier niet 
eerder voor uitkwam. Mensen zoals Bouterse kan ik niet waarde-
ren. Hij heeft in de media altijd beweerd niet zelf de trekker te 
hebben overgehaald, maar degenen die dit wel deden, handelden 
in zijn opdracht. Hij gaf het bevel hiervoor.  
Ik heb overigens verhalen gehoord over zijn alibi, wat niet hele-
maal zou kloppen en er zouden ook dingen in scène zijn gezet, 
om de toedracht van de moorden te verdoezelen. Als dergelijke 
zaken nu bekend worden, zal zijn aanhang in Suriname mis-
schien afnemen.

Concrete uitspraken durf ik niet te doen, maar ik denk dat Bou-
terse schuldig zal worden verklaard. Over de bewijzen tegen hem 
weet ik niet genoeg om een oordeel over te kunnen vormen. Ik 
vind wel dat Bouterse een gevangenisstraf moet krijgen, die lang 
genoeg is, zodat hij kan nadenken over zijn fouten.”

Naam: Charday Ip Vay Ching
Leeftijd: 22
Studie: vijfdejaars Nederlands recht
Afkomst: geboren in Nederland

“Ik moet toegeven dat het allemaal wat van mij af staat; ik heb 
wel een band met Suriname, maar ben vrij vernederlandst. Mijn 
ouders wonen nu al ongeveer 25 jaar in Nederland. Ze hebben af 
en toe wel iets verteld over de moorden, maar omdat ik vrij wei-
nig contact heb met mijn familie in Suriname, weet ik niet hoe zij 
over de moorden denken. Ik snap wel dat het diepe wonden heeft 
achtergelaten bij de Surinaamse bevolking. Het is jammer dat er 
pas na zoveel jaar iets aan gedaan wordt.
Ik vind het goed dat Bouterse wordt vervolgd. Met het proces 
kan die periode min of meer worden afgesloten. Met de vervol-
ging is een statement gemaakt naar de nabestaanden en naar de 

rest van Suriname. Ik denk ook dat genoeg bewijs voorhanden is 
om Bouterse te veroordelen. Er zijn genoeg getuigenissen tegen 
hem, zoals de verklaringen van de twee ooggetuigen, die verkla-
ren dat Bouterse gewoon aanwezig was bij de executies en dat de 
executies eerder gepland waren. In een rapport van het Neder-
lands Juristen Comité voor de Mensenrechten uit 1983 verklaren 
andere getuigen in het mortuarium sporen van zware mishande-
lingen en kogelgaten te hebben gezien. Ook werd geprobeerd om 
verwondingen te camoufleren. 
Bouterse had al veel eerder de verantwoordelijkheid voor de 

‘Het is makkelijk om als buitenstaander te oordelen’ 

‘Hij wilde zijn eigen hachje 
redden’ 



‘Het is een smet op de 
Surinaamse geschiedenis’

Naam: Munish Ramlal
Leeftijd: 25
Werk: promovendus bij faculteit Rechten
Afkomst: geboren in Nederland

De jurist Munish Ramlal, momenteel bezig met een promotieon-
derzoek over ‘belangeninbreng in het wetgevingsproces’, heeft 
een uitgesproken mening over de Decembermoorden. Zelf van 
Surinaams-Hindoestaanse afkomst, kan Ramlal maar niet be-
vatten waarom Bouterse niet achter slot en grendel zit. En het ge-
geven dat zelfs tot op heden Surinamers zich tot deze charismati-
sche Beëlzebub voelen aangetrokken, vindt hij een weerzinwek-
kende gedachte. 
“Tot voor kort heb ik mij eigenlijk nooit echt in het gebeuren ver-
diept. Het ooggetuigenverslag van Jan Sariman, toenmalig mi-
nister van Landbouw en Visserij, geeft goed en helder een beeld 
van een kafkaësk aandoende gebeurtenis, waarbij de slachtoffers 
werden beschuldigd, maar geen recht hadden op verdediging. 
De verwondingen van de slachtoffers tonen aan hoe ongelofelijk 
bruut het die dag eraan toeging. Na de moorden was er veel ver-
warring over de ware toedracht en dat is nog steeds zo. 
Het is merkwaardig dat er nog steeds mensen zijn die blind op 
Bouterse vertrouwen en zijn politieke ideeën aanhangen. Hij is 
een gruwelijk, maar charismatisch man, die mensen weet te 
overtuigen. De manier waarop Bouterse aan de macht kwam en 
nog steeds macht uitoefent, is vergelijkbaar met de manier waar-
op de dieren in ‘The Animal Farm’ van George Orwell zich neer-
legden bij het dictatoriale regime, omdat ze geloofden dat dit het 
beste met hen voorhad. De wijze waarop Bouterse zijn aanhan-
gers motiveert, en inspeelt op onderbuikgevoelens, toont hoe 
goed hij de machtsleer van Machiavelli kent. Mensen die hem 
steunen zijn niet zozeer dom, maar worden dom gehouden. 
De ernst van de moorden wordt vaak ten onrechte gebagatelli-
seerd. Maar omdat deze moorden nooit zijn opgelost en de ver-
dachten nooit zijn berecht, is er in Suriname geen sprake van een 
democratische rechtsstaat. Hierdoor wordt Suriname internatio-
naal niet meer serieus genomen, maar het land kan ook zichzelf 
niet meer serieus nemen.
Hoewel Bouterse gezegd heeft politiek verantwoordelijk te zijn 
voor de moorden, is dit niet juist. Nu het hier om apolitieke, cri-
minele daden gaat die buiten dit kader vallen, kan geen sprake 
zijn van politieke verantwoordelijkheid. Rechtsstatelijke politiek 
houdt in dat een geweldloos debat op basis van redelijke en be-
grijpbare argumenten wordt gevoerd.
Het is een smet op de Surinaamse geschiedenis dat we zo lang 
hebben moeten wachten op het proces. Mijn verwachtingen zijn 
dan ook niet hooggespannen, ik ben teleurgesteld in de hele gang 
van zaken. Ik hoop dat Bouterse en zijn handlangers worden ver-
oordeeld zodat Suriname zich herstelt als een ware democrati-
sche rechtsstaat, met respect voor de grondrechten van iedere 

burger, en waarin Suriname toont dat de regering ook gebonden 
is aan het legaliteitsbeginsel. 
Ook hoop ik dat Bouterse zo snel mogelijk achter slot en grendel 
komt. Een levenslange gevangenisstraf is naar mijn mening de 
meest geschikte straf. Daarnaast moet algemeen erkend worden 
dat hij misdaden heeft begaan. Het bewustzijn onder de Surina-
mers dat hij een misdadiger is, moet worden vergroot. Het on-
derwijs, het gezin en de samenleving als geheel spelen een be-
langrijke rol om het bewustzijn over het belang van de democra-
tische rechtsstaat te vergroten.”

moorden moeten nemen. Ik denk dat hij het deed om zijn eigen 
hachje te redden. Volgens mij heeft hij geen spijt, noch wil hij op-
recht zijn excuses aanbieden. Juridisch gezien is het volgens mij 
haalbaar om Bouterse te veroordelen voor moord, en in het bij-
zonder voor het medeplegen van moord. Hij handelde met voor-
bedachte rade en daarvoor kan hij levenslang krijgen. 
Ik vind dat hij een vrij hoge straf moet krijgen, omdat het gaat 

om meerdere moorden waarvoor hij verantwoordelijk kan wor-
den gesteld. In geval van een simpele moordzaak kan hij levens-
lang krijgen. Er is geen reden om hier in deze van af te wijken. 
Het is overigens vreemd dat een omstreden man als Bouterse 
nog steeds actief is in de politiek. Ik hoop dat hij door dit proces 
veroordeeld wordt zodat hem alles wordt ontnomen, ook al is dit 
misschien niet echt democratisch.”
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CREATIVITEIT MOET 
ECONOMIE REDDEN

Spraakverwarring
Creatieve economie 
en creatieve sector; 
de begrippen worden 
nogal eens door elkaar 
gebruikt. Toch is de 
creatieve economie 
veel meer dan alleen de 
mensen die een creatief 
beroep hebben. In een 
creatieve economie moe-
ten ook andere sectoren, 
zoals handel, transport 
of zakelijke dienstverle-
ning, creativiteit inzet-
ten om nieuwe markten 
aan te boren en een 
beter bedrijfsresultaat 
te halen. 
Ook de creatieve sector 
waarover in de Rot-
terdamse politiek wordt 
gesproken is een enger 
begrip dan de traditi-
onele betekenis. Rot-
terdam kiest duidelijk 
voor de creativo’s die 
ook ondernemer zijn en 
– vrijwel – uitsluitend 
werken in opdracht. 
Specifiek vallen hieron-
der: design, media, en-
tertainment en creatieve 
zakelijke dienstverle-
ning. Autonome kunste-
naars vallen daarmee 
buiten de actieplannen 
voor het bevorderen van 
de creatieve economie. 
Zij kunnen een beroep 
doen op de bestaande 
subsidiepotjes.
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De creatieve economie is hot. Kennis is belangrijk, maar zonder creativiteit 
zijn we nergens. Daarom: extra geld naar ondernemers met een creatief 
beroep. Maar moeten niet alle ondernemers creatief zijn om te overleven? 
Waarom investeert de gemeente dan niet in creativiteit voor iedereen?  
                          tekst Wieneke Gunneweg fotografie Levien Willemse
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e ondernemers staan te trappelen. Maar 
de bouwvakkers zijn voorlopig nog in de 
meerderheid. Tussen de tientallen meters 
hoge betonnen buizen, waarin tot voor 
kort graan werd opgeslagen, verschijnen 

voorzichtig gladde vloeren, gestuukte wanden en 
ramen. Veel van de oude machinerie blijft staan en 
moet het gebouw een woeste aantrekkelijkheid ge-
ven voor de jonge creatieve ondernemers.
“Dit wordt de denktank”, zegt Leo van Loon en 
wijst naar de taps toelopende cilinder die dwars 
door het plafond de ruimte in steekt. “Binnenin ko-
men zitjes en dan kun je er vergaderen.” Van Loon 
leidt rond door de oude graansilo aan de Maasha-
ven waar, binnen enkele weken, de ‘werknemers’ 
van de Creative Factory aan de slag gaan. Hij is 
projectleider en dagelijks bezig met het vullen van 
het pand met de meest getalenteerde en ambitieuze 
creatieve ondernemers van binnen en buiten Rotter-
dam. De oud-Erasmusstudent bedrijfseconomie 
krijgt met zijn bureau Liever Een Origineel Advies 
ook een plek in de oude graanopslag. 
Verder komen in het gebouw vooral startende on-
dernemers in creatieve beroepen: vormgevers, eve-
nementenorganisatoren, fotografen, reclamemakers, 
muziekproducenten en de lijst gaat door. Maar ook 

het gerenommeerde Amsterdamse mediabureau 
CCCP kiest voor een vestiging in wat het nieuwe 
creatieve walhalla van de Randstad moet worden. 
Iedereen die een creatief beroep heeft, de ambitie om 
voor zichzelf te beginnen en wil groeien, kan terecht 
in de Maassilo. 
Dave de Lange is één van hen. Na tweeënhalf jaar 
hard werken op een kamertje in de avonduren, naast 
een vaste baan, is het tijd voor de sprong naar zelf-
standigheid met zijn internetbedrijf Webism. “Het 
is leuk om in een gebouw te komen met mensen die 
hetzelfde werk doen, of diensten aanbieden die ik 
kan gebruiken. Op je zolderkamer word je gek – je 
bent altijd alleen.”
De Lange gaat zijn kantoor delen met onder meer 
een grafisch ontwerper, een evenementenbureau en 
een fotograaf. “Makkelijk, want ik bied weboplos-
singen, maar ben geen designer. Samen kun je wel 
een compleet pakket bieden aan de klant. Zo houd 
je elkaar aan het werk.” 
Ook Debatrix, het debatexpertisecentrum van 
voormalig EUR-studenten Lars Duursma en Job 
ten Bosch, ziet het nut in van een bedrijfsverzamel-
gebouw à la de Creative Factory. “Je vindt elkaar 
veel makkelijker en dat is goud waard. Zeker voor 

beginnende ondernemers”, zegt Ten Bosch, die met 
zijn club nu nog op de campus van de EUR huist.
En dat is precies wat de Creative Factory wil: de 
match maken tussen de verschillende creatieve on-
dernemers. Van Loon noemt dit het vormen van ‘ke-
tens’ van creatieve bedrijven die elkaars werk aan-
vullen en daardoor versterken. In mei hebben ze het 
groene licht gekregen van de gemeente om met vijf-
tig bedrijven deze maand te starten.
De Lange zou niet meer weg willen uit Rotterdam. 
“Ik woon naar m’n zin. En met de huidige plannen 
van de gemeente voor de creatieve sector, is het he-
lemaal geweldig om in deze stad te wonen en te 
werken.”

Aanjagende werking  De creatieve 
economie is hot. Nu productiearbeid steeds meer 
verhuist naar het verre oosten en westen, is kennis 
en creativiteit de nieuwe natuurlijke hulpbron voor 
de westerse wereld. Van spierkracht naar denk-
kracht. 
Wereldwijd steken overheden veel geld en energie in 
het bevorderen van creativiteit in hun steden. Lich-
tende voorbeelden zijn natuurlijk New York en Lon-
den. En binnen Nederland voert Amsterdam met 
30.000 arbeidsplaatsen in de creatieve hoek de lijst 

aan. Rotterdam is met 10.000 arbeidsplaatsen een 
goede tweede en wil dat ook blijven.
De ambities van het huidige gemeentebestuur zijn 
hoog. In 2010 moet de creatieve sector tweeduizend 
extra arbeidsplaatsen hebben opgeleverd. Om deze 
groei voor elkaar te krijgen, zorgt de gemeente voor 
voldoende huisvesting voor jonge, creatieve onder-
nemers. De Creative Factory is hier een voorbeeld 
van. Ook kunnen de creativo’s op extra steun reke-
nen bij het maken van een businessplan van onder 
meer de Kamer van Koophandel. Verder zorgt de 
gemeente voor de ideale omstandigheden die nodig 
zijn om de creatieve sector te verleiden zich in Rot-
terdam te vestigen. Zoals glasvezel met supersnel 
internet. 
Naast extra banen, is er nog een reden waarom het 
gemeentebestuur haar geld juist in de creatieve sec-
tor steekt. Deze sector zou een ‘aanjagende wer-
king’ hebben op de rest van de economie in de stad. 
Creatieven maken de stad aantrekkelijker, zorgen 
voor leven in de brouwerij, zorgen voor een beter 
vestigingsklimaat én helpen andere bedrijven ook 
creatief en innovatief te worden. Investeren in de 
creatieve economie is dus investeren in de hele eco-
nomie.

“Een sterke creatieve en culturele sector trekt weer 
andere bedrijven aan”, zegt verantwoordelijk wet-
houder Mark Harbers (Economie, haven en milieu). 
Harbers steunt daarbij onder meer op de ideeën van 
de Amerikaanse wetenschapper Richard Florida, 
die begin deze eeuw kwam met publicaties over de 
voortrekkersrol van de creatieve klasse in de stede-
lijke ontwikkeling. De aanwezigheid van de creatie-
ve klasse zou min of meer garant staan voor een ho-
ger niveau van economische ontwikkeling.
Ook de eigen Economic Development Board Rotter-
dam (EDBR, club van vooraanstaande onderne-
mers, onderwijsbestuurders en toppers uit de stede-
lijke culturele hoek) kwam met adviezen om de cre-
atieve economie te stimuleren. “Europa moet het 
steeds meer hebben van kennis dan van arbeid”, 
zegt Roel Esseboom, procesmanager creatieve eco-
nomie van de EDBR. “Maar kennis zonder inspira-
tie en creativiteit is een statisch geheel. Je hebt crea-
tiviteit nodig om die kennis te gelde te maken en 
door te ontwikkelen. Grote bedrijven hebben een af-
deling research & development, maar in het MKB 
is vaak geen tijd of geld voor het genereren van cre-
atieve oplossingen. De creatieve sector kan helpen 
om die oplossingen wel te vinden.”

Breder stimuleren  Jan Dul, hoog-
leraar Technology and Human Factors bij RSM 
Erasmus University, juicht de aandacht voor crea-
tiviteit in de economie toe. Zijn onderzoeksterrein 
strekt zich uit naar het bevorderen van een creatief 
klimaat binnen organisaties. “Creativiteit bevorder 
je onder meer door een fysiek gezond klimaat en 
een sociaal-organisatorisch klimaat waarin tijd en 
ruimte is voor reflectie en de ontwikkelingen van 
ideeën. Daarvoor is bijvoorbeeld een minder contro-
lerende manier van leiding geven nodig dan we nu 
gewend zijn.”

De noodzaak van aandacht voor creativiteit en in-
novatie in het bedrijfsleven ziet Dul zeker. “De 
markt wil steeds iets nieuws, dus moet je zorgen dat 
je aantrekkelijk blijft met je producten en diensten. 
Anders verlies je de concurrentie.”
Toch heeft Dul zo zijn bedenkingen bij de exclusie-
ve aandacht van de overheid voor de creatieve eco-
nomie. “Iedereen praat ineens over de creatieve eco-
nomie: wat bedoelen ze daar nu mee? Het is een 
misverstand dat creativiteit alleen is weggelegd 
voor een paar mensen zoals kunstenaars en ontwer-
pers. Wat mij betreft is er geen principieel verschil 
tussen de creativiteit van een salesmanager of van 

‘Het is een misverstand dat creativiteit alleen is weggelegd 
voor een paar mensen, zoals kunstenaars en ontwerpers’ 



een kunstenaar. Beiden moeten creatief zijn in hun 
eigen vakgebied om succesvol te zijn. Creëren is 
niets anders dan een probleem op een nieuwe ma-
nier oplossen. Bedrijven moeten leren de creativiteit 
van al hun werknemers te gebruiken. Ik gun de cre-
atieve sector alle aandacht van harte en het zal voor 
die sector best goed zijn. Maar extra overheidssteun 
is voor elke sector prettig. Ik zou er voor willen plei-
ten om de creativiteit veel breder te stimuleren in 
elke bedrijfstak. Ik begrijp dat dit minder tastbaar 
is dan het neerzetten van een gebouw, maar op de 
lange termijn levert het wel meer op.”
Esseboom van de EDBR is het met Dul eens. “In-
derdaad: je moet creativiteit breder stimuleren. 
Maar om echt tot een paradigmaverschuiving te ko-
men - een andere kijk op het belang van creativiteit 
voor een onderneming - heb je tijd nodig. Je hebt 
hetzelfde gezien bij het belang van kennis. Het heeft 
twintig jaar geduurd voordat ook alle kleinere be-
drijven het nut gingen inzien van cursussen en bij-
scholing van hun personeel. Voor creativiteit zal 
eenzelfde lange weg te gaan zijn. Tot die tijd kan de 
creatieve sector een voortrekkersrol spelen”, zegt 
Esseboom.
“Natuurlijk is er veel voor te zeggen om creativiteit 
breed te stimuleren. Maar hoe pak je zoiets op? Het 
gevaar van de visie dat alles-met-alles samenhangt, 
is dat er niks gebeurt”, zegt wethouder Mark Har-
bers. “Daarom kiezen we voor het stimuleren van 
de creatieve sector, omdat dit een positieve bijdrage 
levert aan het stedelijke milieu. En dat zorgt weer 
voor een inspirerend vestigingsklimaat. Bovendien 
hebben alle bedrijven creatieve diensten nodig om 
ze te helpen hun producten op een onorthodoxe wij-
ze in de markt te zetten.”

’s Nachts doorwerken  Cross-over 
is hierbij het magische woord. De dwarsverbanden 
tussen de creatieve sector en de rest van de 
economie moeten uiteindelijk voor een brede groei 
van de Rotterdamse economie zorgen. Daarom 
stimuleert de gemeente niet alleen de creatieve 
sector zelf, maar gaat er ook veel aandacht uit 
naar het profileren van de successen van de sector 
richting het ‘gewone’ bedrijfsleven. Half oktober 
lanceerde het Rotterdamse college de campagne 
‘Creativity starts here’ die de Rotterdamse creatieve 
sector meer zichtbaar moet maken.
Het recent opgerichte Design Platform Rotterdam 
is een van de dwarsverbanden: een van de taken 
van het platform is de matchmaking tussen creatie-
velingen en het bedrijfsleven.
Ook de Creative Factory moet de oversteek maken 
van de creatieve sector naar de buitenwereld. “Het 
leggen van contacten is duidelijk een van onze ta-
ken”, zegt Van Loon. Met het zakenfestival als ‘Cre-
ativity meets Business’ in het voorjaar moet ook het 
Rotterdamse zakenleven warm gaan lopen voor wat 
meer creativiteit binnen de muren. “Onze bedrijven 
zullen zich daar presenteren aan het bedrijfsleven. 
We hopen ze zo te laten zien wat wij aan innovatieve 
ideeën te bieden hebben.”
En de bijdrage van de creatieve sector aan de econo-
mie van Rotterdam ligt ook nog op een ander vlak. 
“Het gaat om een hippe groep, die een hoop wil van 
een stad”, zegt Van Loon. “Wat denk je van bureaus 
die ’s nachts moeten doorwerken om een deadline te 
halen? Die moeten ook wat eten. Of als een op-
dracht is binnengehaald en ze vieren het met oesters 
en champagne? De stad moet bruisen om deze men-
sen aan te trekken. Dat betekent veel voor het 

nachtleven en de culturele sector. Creatieven geven 
graag en makkelijk geld uit en sparen weinig. Indi-
rect jagen ze dus het zakenleven aan en brengen ze 
de stad tot leven.”

Guerrillastore  Voor de mannen Lars 
Duursma en Job ten Bosch van Debatrix gaan de 
ontwikkelingen nog niet snel genoeg. “Wij moeten 
in december uit ons kantoor op de campus, dus we 
zochten nieuwe huisvesting”, vertelt Ten Bosch. 
Aanvankelijk zou Debatrix naar de Creative 
Factory verhuizen. Omdat het gebouw aan de Maas 
nog verre van af is, kiest Debatrix liever voor een 
nieuwe creatieve hotspot. “We zijn nu bezig met de 
ruimte onder het Hilton hotel aan het Hofplein. Op 
die plek zat de succesvolle guerrillastore en komt nu 
werkruimte voor zakelijke dienstverlening.”
Plaatst Debatrix zich daarmee niet buiten de crea-
tieve maalstroom van Rotterdam? “Ook in het Hil-
ton komen bedrijfjes die creatief en een beetje ‘stout’ 
zijn in hun businessmodel. We verwachten hetzelfde 
effect. Het gevaar van een bedrijfsverzamelgebouw 
met vooral creatieven is dat je teveel in je eigen we-
reld blijft zitten. Terwijl je naar buiten moet: klan-
ten bezoeken en nieuwe opdrachtgevers vinden”, 
zegt Ten Bosch. “Uiteindelijk geldt ook voor de cre-
atieve sector, dat je werk 5 procent creativiteit is en 
95 procent keihard werken om je idee voor elkaar te 
krijgen.”
Precies wat professor Dul zegt: “Creativiteit is 
slechts een fractie van het werk. De rest is struggle.”
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DE ONDRAAGLIJKE ZWAARHEID 
VAN HET BESTAAN

WETENSCHAPSAGENDA

30 NOVEMBER

16.00 uur
Aula (W)
Oratie prof.dr. M.Ph. Born
Vruchten van Selectie

5 DECEMBER

09.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie mw. Ing. A.M. Sieu-
werts
Prognostic and Predictive Tes-
ting of Molecular Markers in 
Breast Cancer by Real-time 
Quantitative PCR

11.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie mw. Yazdan Panah
Genetic and Dietary Determi-
nants of Homocysteine in Re-
lation to Bone Health 

13.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie drs. R.S. van der 
Giessen
Role of Electrotonic Coupling 
in the Olivocerebellar System

15.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie drs. G. Ziere
Risk Factors for Falls and Fall-
related Fractures in the Elder-
ly

6 DECEMBER

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie drs. M.L. van der 
Veen
The Organization of Gree-
ning 
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Overgewicht is een steeds groter wordend probleem. De vraag is alleen 
waarom. Waarom zijn sommige mensen ‘extra large’? Waarom is het kenne-
lijk zo moeilijk om af te vallen? Waarom worden dikke mensen doorgaans 
gezien als ongedisciplineerd en gulzig. Wat doet het Erasmus MC om zwaar-
lijvigheid te bestrijden?                           tekst  Irene Gomez Bruinewoud fotografie Levien Willemse

ikke mensen zijn lui en zwak. Dikke mensen zijn altijd 
grappig en gezellig. Clichés te over, als het over mensen 
met een meer dan gemiddelde omvang gaat. De stereo-
tiepe omschrijvingen van dikke mensen kwamen alle-

maal aan bod tijdens de jaarlijkse ‘Lof der Geneeskunst’ confe-
rentie van de medische faculteit met als thema zwaarlijvigheid. 
Tijdens de conferentie kwamen behalve de medische, ook de ethi-
sche en zelfs economische aspecten rond overgewicht voor het 
voetlicht. Zo vertelde prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar 
ethiek aan het Erasmus MC, dat ethische en morele oordelen 
diep verankerd zijn in de discussie over overgewicht en zwaarlij-
vigheid. Iedereen lijkt zich het recht toe te eigenen om dikke 
mensen de les te lezen over overgewicht. 
Volgens de Beaufort wordt er te vlug geoordeeld over mensen 
met overgewicht. Dikke mensen zouden een gebrekkige zelfcon-
trole hebben, zwak zijn en ongedisciplineerd. Er wordt al snel ge-
dacht dat als dikke mensen minder zouden eten en meer sporten 
ze niet zo dik zouden zijn. Alleen als het zo simpel was, zou ieder-
een dan niet al lang prachtig slank zijn? 
“Wanneer je zelf ooit eens een laagcalorieëndieet hebt gepro-
beerd, en ik geloof dat 92,7 procent van alle vrouwen weet waar 
ik het over heb, dan weet je hoe moeilijk dit is. Voor diegenen die 
nog nooit op dieet zijn geweest en toch hun twijfels hebben over 
dikke mensen: ga eerst zelf eens op dieet tot je op zijn minst vier 

keer van taart gedroomd hebt. Men verraadt alleen maar de ei-
gen naïviteit, arrogantie of gebrek aan inlevingsgevoel voor an-
deren, of alledrie, wanneer men zegt: Als ik het kan, dan kan ie-
dereen het.”
Maar wat maakt het dan zo moeilijk? Prof. De Beaufort legt uit 
dat er een combinatie van factoren speelt, die het probleem com-
plex maakt, “en er is zelden een simpel antwoord op een inge-
wikkeld vraagstuk”. Eetgewoontes zijn cultuurgerelateerd en 
verbonden met de identiteit van de persoon. Er is keuzevrijheid 
en er zijn verschillende levensstijlen, maar ook bestaat er de nei-
ging om mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. De 
strijd tegen overgewicht heeft ook stigmatisering en schaamte 
tot gevolg, wat moreel moeilijk uit te leggen is. Overigens, we le-
ven in een zwaarlijvigheidstimulerende omgeving. Mensen hoe-
ven zich nauwelijks meer fysiek in te spannen, met auto’s, liften 
en andere technieken die ons leven “makkelijker” maken. Ook 
worden we overladen met reclames voor snacks, frisdranken en 
fast food. “Het lijkt wel alsof maaltijden veranderd zijn in tus-
sendoortjes tussen de snacks.”
Verder speelt volgens prof. De Beaufort uiterlijke schoonheid 
ook een belangrijke rol in de discussie. “We leven in een tijd van 
het moraliseren van gezondheid en de ‘veresthetisering’ van het 
uiterlijk.” Het lijkt wel of het hoogst bereikbare doel is om slank 
te zijn. Bovendien doen artsen steeds meer aan behandelingen 

D
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6 DECEMBER

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie F. Paolucci
The Design of Basic and Sup-
plementary Health Care Fi-
nancing Schemes 

16.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie drs. S.T. Mol
Crossing Borders with Per-
sonnel Selection

7 DECEMBER

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie F. Ndiaye
La Pérennité Financière des 
Institutions de Microfinance 
en Milieu Urbain

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie drs. D. de Kool
Monitoring in beeld; een stu-
die naar de doorwerking van 
monitors in interbestuurlijke 
relaties

16.00 uur
Aula (W)
Oratie prof. dr. E.W. Steyer-
berg
Kansrijk beslissen 

12 DECEMBER

09.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie mw. L. Klieverik

11.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie F. Forrer

13.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie mw. M. de Visser

15.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie mw. S.M. Verwijnen

13 DECEMBER

09.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie mw. H.E. Heath

16.00 uur
Aula (W)
Afscheidscollege prof. dr. 
P.T.V.M. de Jong

H= campus Hoboken, Facul-
teit Erasmus MC - Dr. Mole-
waterplein 50
W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 40

om patiënten ‘mooi’ te maken.” 
Haar vraag was hoe ver we willen gaan met preventie en behan-
deling van overgewicht. Hoeveel privacy willen we ervoor opge-
ven? En is het wenselijk dat je baas, de overheid en al je vrienden 
jou allemaal advies geven over jouw omvang, eetgewoonten en 
gezondheid? 

Genetics, een belangrijk deel van de 
puzzel  Prof.dr. Stephen O’Rahilly, verbonden aan de uni-
versiteit van Cambridge, was speciaal voor dit onderwerp naar 
de ‘Lof der Geneeskunst’ conferentie gekomen om een lezing te 
geven over zijn onderzoek op dit gebied. Hij stelt dat de genen de 
sleutel tot het probleem vormen. Er zijn diverse onderzoeken die 
uitwijzen dat er een genetische component is bij zwaarlijvigheid. 
Een eeneiige tweeling bijvoorbeeld, die in verschillende omgevin-
gen opgroeien en toch exact dezelfde lichaamsomvang en vorm 
hebben, doet vermoeden dat op zijn minst in een aantal gevallen 
de ‘genetics’ een belangrijkere rol spelen dan de omgeving. Vol-
gens Prof. O’Rahilly “bepaalt genetische variëteit tot 80 procent 
de individuele verschillen in lichaamsvet.” 
De hypothalamus, een onderdeel van de hersenen, is één van 
de belangrijkste eetlustregelaars. Letsel of beschadiging in het 
midden van dit orgaan, leidt tot overgewicht. Maar ook gebreken 
bij stoffen die de hypothalamus als doel hebben, kunnen ervoor 
zorgen dat mensen constant honger hebben, ook als ze net heb-
ben gegeten. Bovendien zijn er genen bekend, die, wanneer deze 
veranderen, leiden tot overgewicht omdat mensen meer honger 
hebben. Voorbeelden zijn mutaties in genen zoals het FTO-gen, 
het OB-gen, het POMC-gen, leptinegebrek (leptine is een hor-
moon), en/of PC1-gebrek. Bij een aangeboren leptinegebrek 
bijvoorbeeld, ontwikkelen kinderen een enorm overgewicht. Dit 
beeld keert zich totaal om wanneer het kind wordt behandeld 
met aanvullende leptine. Om verder de invloed van de omgeving 
te kunnen analyseren bij pubers met dit leptinegebrek, werden 
neurale activiteitsmetingen gedaan. Die lieten zien dat er ver-
hoogde activiteit was bij het laten zien van plaatjes met eten. 
Ook dit verdween nagenoeg na leptinebehandeling en het laat 
zien hoe het dus kan dat sommige mensen sterker reageren op 
impulsen zoals fast food-reclames op TV. In de meeste gevallen 
van overgewicht echter, wordt er geen genetische afwijking ont-
dekt. Volgens Prof. O Rahilly komt dat ook omdat er simpelweg 
nog heel veel te ontdekken valt op dit gebied. Tot op heden is 
slechts bekend dat “eenvoudige genetische afwijkingen kunnen 
leiden tot ernstige zwaarlijvigheid bij mensen. Sommigen komen 
in aanmerking voor behandeling. Vooralsnog zijn dat voorname-

lijk degenen met afwijkingen in eetlustbeheersing.”
Vanuit evolutionair perspectief gezien kun je redeneren dat het 
zijn voordelen had om energie en vet op te sparen. De reden is 
dat de overlevingskans ten tijde van honger groter was en het 
stelde de voortplanting zeker. Dus de neiging om vet te zijn of te 
worden, was goed. De andere kant van de medaille was wel dat 
mensen fysiek meer moesten doen. Het kostte meer energie om 
op al dat voedsel de hand te leggen. Bovendien was een vet en 
dik persoon een makkelijkere prooi voor roofdieren, wat de nei-
ging tot dik worden wel binnen de perken hield. Maar aangezien 
we tegenwoordig niet meer op onze hoede hoeven te zijn voor 
roofdieren, in combinatie met het in overvloed aanwezige eten 
overal, werkt deze neiging om dik te worden nu niet meer in ons 
voordeel. Het bevordert zwaarlijvigheid en daaraan gerelateerde 
kwalen. 
Zwaarlijvigheid is niets nieuws. Al in het jaar 1727 schreef Tho-
mas Short dat “geen tijdperk ooit meer voorbeelden van zwaar-
lijvigheid gekend en gestimuleerd heeft, dan de onze nu”. Wat 
wellicht in de tussentijd veranderd is, is hoe we nu tegen overge-
wicht aankijken en hoe we erop reageren. 

Een multidisciplinaire aanpak  Drs. Erica 
van den Akker is kinderarts en endocrinoloog en is betrokken 
bij het behandelingsprogramma tegen overgewicht “de Dikke 
Vrienden Club”, (DVC). “Wij richten ons niet op het kwijtraken 
van gewicht; wij moedigen de kinderen vooral aan op hetzelfde 
gewicht te blijven en gezond te blijven. Aangezien ze in een 
groeifase zitten zal de groei in de lengte het gewicht compense-
ren. Ik ben tegen diëten met weinig calorieën. Die werken niet. 
Dat is al bewezen.” 
Het DVC-programma is opgezet in 1995 als een project van de 
kinderafdeling van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam 
en de afdeling Medische Psychologie en Psychotherapie van het 
Erasmus MC. Het is een uniek project omdat het gebruikmaakt 
van cognitieve gedragstherapie voor zwaarlijvige kinderen die 
gewoon thuis blijven wonen. De participatie van de ouders is 
ook onderdeel van deze behandeling, evenals een groepsaanpak. 
Het is belangrijk dat het hele gezin deel uitmaakt van de behan-
deling omdat iedereen erbij betrokken is. Zwaarlijvige kinderen 
en kinderen met overgewicht van tussen de acht en vijftien jaar 
kunnen aan het project deelnemen. De DVC werkt aan het terug-
brengen van het overgewicht, het stimuleren van een gezonde le-
vensstijl en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Het suc-
cespercentage ligt nu op 70 procent, “wat hoog is voor een derge-
lijk project. Omdat de behandeling van volwassenen een veel la-



ger succespercentage heeft, is dit succes met kinderen een enorme aanmoedi-
ging.” De behandeling wordt nu door meer ziekenhuizen in het land toegepast. 
“Er is aanvullend onderzoek nodig naar de resultaten op lange termijn, maar 
we weten al wel dat op de korte en middellange termijn de resultaten erg goed 
zijn. Ook weten we dat, hoe jonger de kinderen zijn, des te beter de resultaten 
zijn. Dit is niet verbazingwekkend aangezien heel jonge kinderen nog helemaal 
geen vaste patronen hebben ontwikkeld. Ze zijn gevoeliger voor het zich vor-
men naar hun omgeving. Dit betekent dat ze echt meer kunnen leren en zich 
makkelijker kunnen aanpassen om ze gezonder te maken.”
Volgens drs. Erica van den Akker zijn er bij zwaarlijvigheid “veel verschillende 
factoren betrokken die op elkaar inspelen, en om die reden is het noodzakelijk 
om elke persoon individueel te onderzoeken om de beste behandeling te vinden. 
In tegenstelling tot het concentreren op één aspect, zoals je doet met een dieet, 
of met sporten, kijken wij naar het hele plaatje. Er zijn ook psychologische as-
pecten bijvoorbeeld, zoals hoe iemand met zijn of haar emoties omgaat, of met 
verleidingen, zoals bijvoorbeeld ‘super sizing’. Maar ook dagelijkse gewoontes 
kunnen voor verbetering vatbaar zijn, zoals meer lichaamsbeweging, wat overi-
gens ook goed is voor slanke mensen.” 
“Verder zijn biologische factoren van belang. Sommige mensen hebben een 
stofwisselingsstoornis of een genetische afwijking. Daarom moet de behande-
ling een totaalaanpak zijn, toegespitst op ieders persoonlijke omstandigheden.” 
Volgens Van den Akker kijken de media niet genoeg naar het totaalplaatje. Ze 
doen het probleem te simpel lijken. Bekende uitdrukkingen als: “elk pondje 
komt door het mondje”, of “eigen schuld dikke bult” zijn eenvoudigweg niet 
van toepassing op de meeste van haar patiënten, zegt van den Akker. “Men 
oordeelt op deze manier. En misschien is het terecht voor een kleine groep, maar 
voor de meesten kun je dit niet zeggen.” 

Eten, emoties en SMS  Psycholoog Judith de Niet is ook 
betrokken bij de DVC. Zij doet onderzoek naar een SMS-nazorgbehandeling na 
het intensieve gedeelte van de DVC-behandeling. Ze volgt daarvoor kinderen 
in acht Nederlandse ziekenhuizen en kijkt naar resultaten in de body mass 

index, (BMI), en het uitvalpercentage tijdens de DVC-behandeling. De helft 
van de kinderen krijgt deze SMS-nazorgbehandeling. De BMI is een manier 
om de verhouding tussen gewicht en lengte vast te stellen. “Het idee achter de 
SMS is om de kinderen te volgen en omdat de hele SMS-cultuur zo populair is 
bij kinderen, leek dit een perfecte manier. Via de SMS wordt gevraagd hoe ze 
zich voelen, of ze genoeg aan lichaamsbeweging doen en hoe hun eetgedrag is. 
Ze krijgen ook antwoord op hun reacties, om ze te motiveren, positief gedrag te 
bevorderen en om ze een beetje bij te staan.” 
Zwaarlijvigheid heeft een negatief effect op kinderen, niet alleen lichamelijk 
maar ook psychologisch. “Te zware kinderen zijn vaak niet zelfverzekerd en 
hebben weinig zelfvertrouwen. Ze worden vaak gepest door andere kinderen, 
niet op partijtjes uitgenodigd en ze mogen niet meespelen met de andere kinde-
ren. Dit verhoogt de kans op sociale isolering waardoor ze minder de kans krij-
gen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.” Er is zelfs een verhoogd risico op 
depressies bij deze kinderen. Dit betekent echter niet dat deze kinderen zwak 
zijn. “Integendeel! Ze laten zien dat ze hard vechten tegen hun overgewicht en 
ze moeten ook nog eens alle commentaar ondergaan! Ik vind ze sterk.” 
De Niet vindt het belangrijk kinderen met overgewicht te behandelen vanwege 
de extra gezondheidsrisico’s. Bovendien hebben kinderen met overgewicht een 
grotere kans om ook op latere leeftijd overgewicht te hebben. Omdat gezonde 
leefgewoontes makkelijker aan te leren zijn bij een jong kind, is het belangrijk 
zo vroeg mogelijk een behandeling te beginnen. “Daarom is het denk ik terecht 
dat artsen zich zorgen maken over overgewicht bij kinderen en met hun patiën-
ten erover praten. Ze kunnen in ieder geval altijd informatie verstrekken. Vrien-
den en familie kunnen ook bijdragen door het probleem te benoemen en het be-
spreekbaar te maken. Maar ik vind niet dat iemand beoordeeld mag worden op 
zijn of haar gewicht of ongevraagd advies geven.” Ook zijn maatregelen zoals 
de ‘fat tax’ volgens De Niet onwenselijk. “Moeten we ook een belasting beden-
ken voor studenten die elke avond uitgaan en te weinig slapen en ongezond le-
ven? Of voor mensen die te weinig eten? Waar ligt dan de grens?”

Het beeld dat medewerkers van hun organisatie hebben, bepaalt hun be-
trokkenheid en het daarmee gepaardgaande gedrag. Dit blijkt uit be-
staand onderzoek naar de totstandkoming van een organisatie-identiteit. 
Mirdita Elstak promoveerde op 16 november en ontdekte de relatief grote 
invloed van het management op de organisatie-identiteit. 
Een bedrijf dat grote veranderingen doormaakt, zoals een overname, fusie 
of reorganisatie, of een bedrijf dat kampt met een collectieve bedreiging 
voor het imago, wil zijn medewerkers goed gestemd houden wat betreft 
de organisatie-identiteit. Zo’n identiteit kan op twee manieren tot stand 
komen. Ten eerste via de medewerkers die door sociale interactieproces-
sen een collectief beeld van de organisatie vormen: de gepercipieerde 
identiteit. Ten tweede kan de identiteit van de organisatie door het ma-
nagement, dus van bovenaf worden opgelegd. In dit geval gaat het om de 
geprojecteerde identiteit (hoe kenmerken van de organisatie worden ge-
communiceerd) en over de gewenste identiteit. Elstak heeft in haar proef-
schrift deze drie typen van identiteitsvorming samengebracht om te kij-
ken welk effect dat heeft op de organisatie-identiteit en het gewenste ge-
drag van medewerkers. 
Elstak deed kwantitatief onderzoek bij een bouwbedrijf dat verwikkeld 
was in een bouwfraudeschandaal, en daarnaast zowel kwalitatief als 
kwantitatief onderzoek bij een financiële instelling die in een langdurig 
veranderingsproces zat. De verschillende contexten maken het mogelijk 
om de relatie tussen de drie identiteitstypen, de organisatie-identificatie 

en gewenst gedrag met elkaar te testen in uiteenlopende situaties.
Uit het proefschrift blijkt dat de aantrekkelijkheid van het beeld dat me-
dewerkers van een organisatie hebben niet in grote mate hun betrokken-
heid en gedrag bepaalt. Bij een organisatie waarvan het imago wordt ge-
schaad door een collectieve bedreiging, is het belangrijker dat medewer-
kers het eens zijn met de geprojecteerde identiteit. In dit geval staat de 
geprojecteerde identiteit gelijk aan het collectief. Met andere woorden: 
medewerkers staan als een blok achter hun organisatie en individuele 
percepties doen er minder toe op dat moment. Bij een organisatie in een 
veranderingstraject is de mate waarin medewerkers het eens zijn met de 
gewenste identiteit belangrijk, omdat zij houvast vinden bij een gedeelde 
toekomstige identiteit voor hun organisatie. 
Elstak concludeert dat vooral de manier waarop de gepercipieerde identi-
teit zich verhoudt tot de geprojecteerde en gewenste identiteit van in-
vloed is op de organisatie-identiteit en het gewenste gedrag. De twee de-
ductieve identiteitsvormen spelen dus wel degelijk een rol en hun belang 
moet daarom niet onderschat worden, vindt de promovenda. LS 

Mirdita Elstak: ‘Flipping the Identity Coin: The Comparative Effect of Perceived, 
Projected and Desired Organizational Identity on Organizational Identification 
and Desired Behavior’; Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rot-
terdam 2007, ISBN 9058921482. 

Thesis

Management heeft wel invloed op organisatie-identiteit
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BEATLES-RETRO 
VAN THE MADD
‘Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? 
En laten we, nu we hier toch zitten, er maar meteen 
een groot feest van maken!’ Zo moet The Madd 
hebben gedacht toen zij deze zomer in een 
Hilversumse muziekstudio bivakkeerde voor de op-
names van hun debuut-cd. Het Rotterdamse viertal 
levert met ‘Ongeneeslijk Beat’ een leuk album af 
waar het speelplezier vanaf druipt. 
De titel van dit schijfje verraadt onmiddellijk de 
muzikale voorliefde van The Madd: beat. Een genre 
dat muziekminnend Nederland in de jaren zestig in 
haar greep hield, met bands als Golden Earring en 
Shocking Blue, maar echt furore maakte in 
Engeland. Je hoeft slechts de letters L-E-S achter het 
genre te plakken en je krijgt haar bekendste expo-
nent. 
Het is duidelijk te horen dat The Madd goed heeft 
geluisterd naar de muziek die The Beatles in hun 
begindagen maakten. In navolging van het bekend-
ste kwartet uit de popgeschiedenis maken de 
Rotterdammers korte liedjes, bestaande uit drie ak-
koorden, veel samenzang en simpele, pakkende me-
lodieën. Ook qua teksten volgen ze de heren uit 
Liverpool. Zongen Paul en John in 1962 ‘Love me 
do, you know I love you’, The Madd-zanger Dave 
komt in 2007 met ‘You treated me bad, now I am 
feeling so sad’. Net zo simpel en net zo effectief. 
Toch is The Madd logischerwijze geen tweede 
Beatles. Niet alleen missen de Rotterdammers het 
talent van de ‘Fab Four’ – geen schande natuurlijk 
– ook verschijnt Ongeneeslijk Beat in een andere 
tijd. Klinken veel Beatles-liedjes hopeloos ouder-
wets door beperkingen van de toenmalige techniek, 
de producties van The Madd zijn fris en heden-
daags – een voordeel van retro. 
Blijft de vraag hoe lang deze imitatie leuk blijft. 
Uiteindelijk smaakt het origineel toch het best – 
een nadeel van retro. JS

David Cronenberg komt niet zelden tussen wal en 
schip terecht. Zijn films belanden ergens in het 
schemergebied tussen commercie en cult. Zo was 
‘A History of Violence’ in 2005 goed, maar ver-
dween in de meeste gevallen na een paar weken 
weer uit de bioscoop. En een dvd-hit werd het ook 
niet. Nu probeert de Canadees het weer, ditmaal 
situeerde hij zijn misdaaddrama in Londen.
De mooie, alleenstaande arts Anna (Naomi Watts) 
krijgt tijdens haar dienst een veertienjarig 
Russisch meisje binnengevoerd, zwaargewond en 
hoogzwanger. Het meisje sterft, maar de baby kan 
gered worden. Anna gaat met het dagboek van het 
meisje op zoek naar haar identiteit en raakt ver-
wikkeld in de harde, traditionele wereld van een 
grote Russische misdaadfamilie.
Op karakteristieke wijze tekent Cronenberg een 
stemmig Londen op, waar de boeven nog volgens 
regels leven en alles met een reden gebeurt. Vaak 
komen eerder aangesneden thema’s terug. Anna 
verloor haar Russische vader op jonge leeftijd aan 
de drank en – jawel – zo ook een van de misdadi-
gers. En het is geen toeval dat juist Anna een baby 
op haar pad kreeg, haar man liep weg en ze kreeg 
ooit een miskraam. Toevalligheden bestaan niet in 
de wereld van ‘Eastern Promises’. 
De film heeft een paar mooie ingrediënten voor 
een krachtig drama, maar verzandt in een kunst-
matig kruisen van verhaallijnen. De bedoeling 
van het ingewikkelde plot is onduidelijk. 
Cronenberg lijkt niet te kunnen kiezen tussen dra-
ma en keiharde misdaad, net als hij niet weet wie 

hij nu eigenlijk de hoofdrol had willen geven. 
Want kijken we nu naar het verhaal van Anna, of 
is het de film om de tragische levensloop van 
chauffeur Nikolai (een geweldige kille en geloof-
waardige rol van Viggo Mortensen) te doen? En 
dan komt het dode meisje van het dagboek zich er 
op een gegeven moment ook nog mee bemoeien, 
als ze in een voice-over fragmenten voorleest die 
het hele verhaal nog eens een beetje meer diep-
gang zouden moeten geven.
De film moest een beeld scheppen van de tragiek 
die de Londense immigranten teistert, maar kiest 
daarin geen duidelijke richting. Als misdaadfilm 
moet Eastern Promises het te vaak hebben van 
strakke one-liners, Godfather-achtige tradities en 
een onverhuld gebruik van geweld. Als psycholo-
gisch drama is de film niet subtiel genoeg en ko-
men de personages niet voldoende tot leven. 
Cronenberg bezit een goede neus voor sfeer en 
maakt soms een verpletterende visuele indruk; de 
rauwe saunascène waarin Viggo Mortensen in 
zijn naakte, vol getatoeëerde lichaam hardhandig 
twee moordenaars te lijf gaat is een lust voor het 
oog. 
Toch is het allemaal niet genoeg. ‘Eastern 
Promises’ is een stijlvolle, ambitieuze film, maar 
wil te veel en weet de beloften niet waar te maken. 
Dus blijft David Cronenberg bungelen in de mar-
ge van de kwaliteitscinema. GM

‘Eastern Promises’ draait dagelijks in Cinerama en 
Pathé de Kuip.

LOZE BELOFTEN
‘Eastern Promises’, over de Russische maffia in Londen, had een grimmige misdaadklassieker kun-
nen worden. Maar regisseur David Cronenberg wilde te graag een psychologisch drama maken. 

Artiest: The Madd; cd: Ongeneeslijk beat; label: 
Excelsior. 

Godfather-achtige tradities in ‘ Eastern Promises’ .
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GRONINGSE CABARETFI-
NALISTEN IN ROTTERDAM
Ronald Smink won op de 21ste editie van het 
Groninger Studenten Cabaret Festival (GSCF) 
de publieks- en de juryprijs. Samen met de twee 
andere finalisten treedt hij op in een aantal 
steden, waaronder Rotterdam. 

Het nieuwe cabarettalent heet Ronald Smink (23) en 
studeert communicatie in Groningen. Hij is afkomstig 
uit het kleine plaatsje Joure in Friesland. Omdat er in 
Joure weinig te beleven valt, meent hij terug te moeten 
vallen op zijn fantasierijke ideeën. Dat doet hij door 
urenlang op bed te liggen, naar het plafond te staren en 
zijn gedachten de vrije loop te laten. Met zijn Friese 
tongval en absurde humor weet hij zijn publiek plat te 
krijgen. 
De andere finalisten zijn Esteban, opgegroeid in de bos-
sen van Gelderland maar met roots ergens in Amerika, 
en cabaretformatie ‘De Cartoons.’ De laatste bestaat uit 
vijf studenten: Edo Blaauw, Focko van der Goot, 
Rutger de Jong, Justus Fokker en Tein Lugtenborg. Zij 
zijn sinds afgelopen maart bij elkaar gekomen om ca-
baret te maken. De auditie op het GSCF was naar eigen 
zeggen pas hun derde optreden. Hun show bestaat uit 
ontroerende en humoristische sketches en liedjes. Edo 
Blaauw, werd door de jury gewaardeerd met een per-
soonlijkheidsprijs, de prijs voor het beste cabarettalent. 
Het GSCF zit in de top-3 van belangrijke landelijke ca-
baretfestivals. Anders dan andere festivals bestaan zo-
wel het bestuur als de deelnemers van dit festival uit 
studenten. 
Het festival blijkt vaak ook een springplank naar lan-
delijke roem. Hans Teeuwen, Jochem Myjer en Ernst 
Pasch waren ten slotte ooit ook finalist van het GSCF. 
AA

Finalistentour van het Groninger Studenten Cabaret 
Festival op donderdag 13 december in Theater 
Zuidplein. Kaarten via Erasmus Cultuur € 7,50 in plaats 
van  € 12,50. Voor meer informatie ga naar  www.eur.
nl/erasmuscultuur 

Hoe is Susie’s haarlok ontstaan?   “We kennen elkaar al 
van de middelbare school. Als veertien- en vijftienjarige 
jongetjes zijn we toen een rockband begonnen. Ik als gi-
tarist. In die tijd werden we sterk beïnvloed door de 
grunge, met name bands als Nirvana. We speelden met 
afgescheurde spijkerbroekjes. Daarna maakten we een 
mengeling van stijlen zoals reggae en ska. Onze muziek 
werd wat ingewikkelder. In 1999 mochten we voor de 
Toneelschuur de live-begeleiding doen van een jonge-
renproductie. Daarna zijn we steeds meer richting thea-
ter gegaan. Toen hebben we ook voor de naam Susie’s 
haarlok gekozen. Omdat het een absurde, pretentieloze 
en betekenisloze naam is.”

Wat voor muziek spelen jullie in de voorstelling? 
“Eigenlijk is de muziek het belangrijkste ingrediënt. 
Die gaat alle kanten op. Van snoeiharde rock en mars-
muziek tot ballades en Gregoriaans. Met de muziek be-
lichten we het thema saaiheid. Dat doen we met muzi-
kale acts, door stemkomst maar ook als full band.”

Jullie nieuwe voorstelling wordt een ode aan de saaiheid 
genoemd. Is het niet saai om naar te kijken?  “Dat was 
nou juist de grote uitdaging. Het thema is saaiheid, 
maar ik kan verzekeren dat het niet saai wordt. Ook al 
beginnen we met een wachtkamerscène. Er zit geen ver-
haal in, maar elke scène vertegenwoordigt het thema. 
De voorstelling duurt maar een uur. Door de snelle op-
eenvolging van scènes heb je nauwelijks kans om het te 
laten bezinken. Bovendien zit de voorstelling vol met 
humor.”

Wat versta je onder saaiheid?  “Saaiheid is heel breed. 
Daar valt van alles onder: de bewegwijzering, bood-
schappen doen, patience spelen op de computer. In een 
scène laten we bijvoorbeeld een gigantische cavia het 
podium betreden, het saaiste huisdier dat er is. We wil-
len benadrukken dat saaiheid mooi kan zijn. Saaiheid is 
er om de wereld te structuren, om met houvast het leven 
te leiden. We hebben ook een dans met de stofzuiger.” 

Hoe is het tot een samenwerking met muziektheaterge-
zelschap Orkater gekomen?    “Van begin af aan werden 
we in recensies met Orkater vergeleken. Dus toen dach-
ten we: nu moeten we maar eens naar Orkater gaan. 
We hebben ze een keer uitgenodigd om naar ons te ko-
men kijken. Zij werden zo enthousiast dat we de kans 
hebben gekregen om als nieuwkomers een coproductie 
te maken. Dit is onze tweede voorstelling in samenwer-
king met Orkater.” 

Je hebt kunstmatige intelligentie gestudeerd. Waar lig-
gen jouw ambities?  “Ik ben vorig jaar afgestudeerd en 
ben nu promovendus aan de UvA. De vrije dagen die 
ik als onderzoeker in opleiding heb, gebruik ik om voor-
stellingen te maken en te spelen. Ik doe graag beide din-
gen. Het een is niet belangrijker dan het andere. 
Praktisch is het combineren soms wel problematisch. 
Daarom neem ik volgend jaar onbetaald verlof om op 
tournee te gaan.”  AA

EEN ODE AAN DE SAAIHEID
Jonge theatermakers krijgen bij het bekende muziektheatergezelschap Orkater de kans om eigen 
producties te brengen. Zo ook het vijfkoppige gezelschap Susie’s haarlok, onder regie van Aat Cee-
len. ‘De saaiheid is om te snijden’ heet hun nieuwe muziektheatervoorstelling. Maar de voorstelling 
is allesbehalve saai, zegt Ivo Everts, één van de makers. 

Susie’s haarlok speelt op woensdag 12 december in 
Lantaren/Venster. Voor meer informatie ga naar   
www.lantaren/venster.nl. of  www.susieshaarlok.nl 

‘Saaiheid ie heel breed.’

De Cartoons.

Esteban.

Advertentie
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De iLiad wordt gelanceerd als dé toekomst van le-
zen. De digitale reader die de afmetingen van een 
groter pocketboek heeft  (155 x216x 16mm) is hand-
zaam, maar doet niet wat een laptop kan. Het op-
slaan van zwart-witfoto’s en grafische schema’s is 
wel mogelijk. Kleurenfoto’s of geluiden zitten er 
vooralsnog niet in. 
Anders dan het gewone flikkerende beeldscherm is 
de iLiad zowel binnen als buiten goed leesbaar door 
een lichtwerende 8.1 inch display. Met een stylus 
pen en touchscreen kun je aantekeningen maken of 
zinnen onderstrepen en later weer uitgummen. 
Omdat de originele boekopmaak is behouden, lijkt 
het of je van papier leest. De pagina’s kunnen af-
zonderlijk omgeslagen worden, met als enige nadeel 
dat je geen paginanummers kunt selecteren. 
De iLiad is bedoeld als digitale boekenreader en 
voor het downloaden van grote tekstbestanden. Het 
standaard geheugen van 128 mb, goed voor onge-
veer 150 boeken, is ook uit te breiden met een USB-
stick of smartcard. Vier knoppen geven toegang tot 
nieuws, documenten, boeken en notities. Het appa-
raat heeft een ingebouwde accu die is op te laden 
via het net. Via een USB-kabel kan het apparaat 
aangesloten worden op een laptop of computer om 

zo digitale bestanden te kopiëren, te bewerken of de-
leten. “De iLiad is handig wanneer je voor je werk 
of studie enorme pdf-, Excel- of tekstbestanden 
moet doorlezen”, aldus Kees de Groot, regiodirec-

teur van Selexyz. “Maar ook als je op vakantie 
gaat, hoef je geen boeken meer te sjouwen. Het is 
echt ontworpen als reader. Voor studie en zakelijk 
gebruik en voor naslagwerken is dit een ideaal ap-
paraat. En via internet kun je ook steeds meer boe-
ken en uittreksels downloaden. Via selexyx.nl zijn 
150 gratis titels beschikbaar. Daar komen binnen-
kort ook titels tegen betaling bij. En ook de kranten 
experimenteren ermee. ” 
De iLiad, een spin-off van Philips, heeft nu als eni-
ge concurrent de reader van Sony die binnenkort te 
koop is. Boekhandelketen Selexyz is echter de eerste 
die de iLiad op de Nederlandse markt brengt. Voor 
de gemiddelde student blijft het een prijzige gadget. 
Het apparaat kost 649 euro. Volgens Kees de Groot 
is er al veel belangstelling. “Niet dat de kopers 
’s nachts voor de deur gaan liggen, zoals bij de i-
phone, maar sommigen willen de iLiad wel graag 
hebben.” 
Of dit apparaat het boek gaat vervangen? “Een 
boek leest toch anders. Je kunt er ezelsoren in leg-
gen, eraan ruiken. Het heeft emotionele waarde. 
Maar misschien geldt dat voor een of twee genera-
ties na ons niet meer.” AA

LEZEN ZONDER EZELSOREN MET DE ILIAD
Boekhandel Selexyz lanceerde onlangs een nieuwe gadget. Met de iLiad, zoals het apparaat heet, kun je je hele boekenkast in je tas meenemen.

Staat tijdens ‘Cinemar’ ontspanning of educatie cen-
traal? “We vertonen in totaal bij zeven filmhuizen 
en daar hebben we gewoon leuke, goede films. Je 
hoeft daarbij niet het gevoel te krijgen dat je er iets 
van moet leren. Voor de wijkeditie zoeken we films 
die ook inhoudelijk stof geven voor gesprekken, 
over op dit moment sociaal-maatschappelijke pro-
blemen, binnen de Marokkaanse gemeenschap, 
maar sowieso binnen de multiculturele gemeen-
schap in Rotterdam en in Nederland.”

Om wat voor problemen gaat het dan? “Dit jaar heb-
ben we specifieke aandacht voor de beleving van 
seksualiteit binnen de Marokkaanse gemeenschap, 
in het bijzonder voor homoseksualiteit. Hoe homo-
seksualiteit benaderd wordt door vooral jongeren. 
Het is een zeer actueel onderwerp en een van onze 
discussiethema’s.”

Hoe komt het dat de Marokkaanse cinema zo mini-
maal vertegenwoordigd is in de Nederlandse biosco-
pen? “Er heerst op dit moment een soort apathie 
met betrekking tot de aanwezigheid van ander cul-
turen in theaters en in dit geval cinema. Marokko 
heeft een gemiddelde productie van vijfentwintig 
speelfilms per jaar, maar het blijft een land in ont-
wikkeling. Op het gebied van cultuur, economie en 

sowieso in kunst. De films gaan over het algemeen 
niet gelijk op met de mode die Amerikaanse films 
hebben opgelegd.” 

Ligt het aan de bioscopen of aan de consumenten? “Ik 
denk dat er verschillende factoren zijn, maar op het 
moment dat het International Film Festival 
Rotterdam maar één speelfilm en twee korte films 
uit Marokko kiest onder alle films die zij draaien, 
gaat er iets niet goed. Er is een manier ontstaan 
van kijken naar de wereldcinema, die zeer selectief 
is. Het is bekend hoe grote kunstinstellingen kij-
ken naar de kunst van derdewereldlanden. Dus dit 
is niets nieuws.”

Legt u eens uit... “Binnen de manier van kijken moet 
ook een ontwikkeling plaatsvinden. Ooit zal de 
wereld groter zijn dan wat standaard beleefd 
wordt. Er is heel veel kunst uit andere gebieden, 
die ook interessant zou kunnen zijn voor mensen 
hier. Nu is er de mogelijkheid om kennis te maken 
met deze cultuur. Het festival in zijn totaliteit biedt 
een open raam op een andere wereld en heel veel 
meer dan de bekende films die uit Amerika ko-
men.” GM

‘Cinemar’ heeft tot 9 december een dagelijks pro-
gramma in Lantaren/Venster. Daarnaast onder meer 
in filmhuizen in Delft, Den Haag, Schiedam en 
Vlaardingen. Voor het volledige programma en meer 
informatie ga naar  www.cinemar.nl 

EEN OPEN RAAM
In de Nederlandse bioscopen is maar mondjesmaat aandacht voor niet-westerse films. 
Daarom organiseert de Rotterdamse stichting Al Jisr filmfestival ‘Cinemar’. Filmhuizen ver-
tonen Marokkaanse films en in een aantal wijken worden debatten georganiseerd. Erasmus 
Magazine belde met coördinator Juan Heinsohn Huala.

Scène uit ‘ Color me bad’ .



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

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten met 
pit en ambitie.

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

Zie www.eurocollege.nl voor impressies

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

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      

�secretarieel en 
�receptie-werk 

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

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.

ALLURE-RIJOPLEIDINGEN.NL

Studentenpakketten:

20 lessen incl. examen 575,- euro

30 lessen incl. examen 749,- euro

Online inschrijven = 1ste les gratis

Tel. 0900-44 44 001 (10 cpm)

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG. 

Gespecialiseerd in de nieuwe  rijopleiding.

40 lessen van € 22,- per les. 

Bel of  kom langs: Oostzeedijk 154a, 

3063 BK Rotterdam. 010-4257726

www.delierverkeersopleidingen.nl L

Op zoek naar  een 

f lex ibele  b i jbaan?

NotuBiz b.v. zoekt studenten om 
op ons kantoor dichtbij Campus 

Woudestein digitale audio- en 

videobestanden te indexeren en aan 
tekstbestanden te koppelen. 

Je bent twee dagdelen per week 

beschikbaar, breed geïnteresseerd 

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

Mail je CV of vraag om info aan                   

  Dagmar: 

          d.ravensbergen@notubiz.nl     
          010-7890990

Het Bureau van de Orde van Advocaten 
in Rotterdam zoekt een

                                    secretaresse
 voor voorlopig 24 uur per week

 

Belangstellenden kunnen nadere informatie vragen bij de 

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

Ben je…..

Ambitieus 
en eigenzinnig?

Restaurant LEIPZIG, 
is per direct

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

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

www.leipzig.nl
Antoine Platekade 9

Rotterdam
010-2908020

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

Advocatenkantoor URCUN zoekt
voor de administratieve ondersteuning 

van 2 advocaten

één enthousiaste rechtenstudent m/v
(voor minimaal 2 dagen per week)

De werkzaamheden bestaan onder meer 
uit het aannemen van de telefoon, het 
schrijven van brieven en het uitzoeken

van dossiers.

U dient te beschikken over een
goede beheersing van de Nederlandse taal

in woord en geschrift.

Schriftelijke reacties kunt u binnen 14 
dagen na het verschijnen van dit blad 

richten aan:

Advocatenkantoor Urcun
T.a.v. mevrouw mr H.M.G. Peters

Heemraadssingel 159, 3022 CE Rotterdam

Stichting Olûk  maakt interactieve 
poppenvoorstellingen voor kinderen 
in Rotterdam. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers: 
bestuursleden, zakelijk leider, 
PR medewerker.

Interesse? Kijk op www.oluk.nl
of mail naar info@oluk.nl

Gevraagd: ICSB Marketing & 
Strategiebureau in Kralingen 
zoekt 

 nette schoonmaak(st)er 
     voor 2x 3,5 uur per week. 

Voor informatie contact 
opnemen op ma. of do. met 
Abigail Struik, tel. 010-452 86 02.

Hotel van Walsum *** aan de Mathenesserlaan 
zoekt  ENTHOUSIASTE STUDENTEN 
                    voor 1 à 2 nachten per week 

De functie nachtreceptionist bestaat o.m. uit bar- en 
receptiewerkzaamheden. 

Lijkt deze baan je wat voor naast je studie, en wil je 
graag extra geld verdienen, neem dan contact op 
met josvandam@hotelvanwalsum.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
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30 NOVEMBER
Laurenslezing: Van Democratie 
naar Genocratie?
Binnen de genetica en biotechnologie vinden 
naast baanbrekend werk, ook minder goede en 
zorgwekkende ontwikkelingen plaats. Via oc-
trooien en patenten kan gentechnologie in 
handen komen van de commercie en komen de 
vruchten van de goede ontwikkelingen niet 
vanzelfsprekend aan een ieder ten goede, maar 
alleen aan hen die ze kunnen betalen. Over-
heidsorganen, werkgevers en verzekeraars kun-
nen mogelijk de beschikking krijgen over gene-
tische informatie van individuen en dat kan lei-
den tot beperkingen in vrijheid van de argeloze 
burger. Discussie over de maakbaarheid van de 
mens, met Frank Grosveld, hoogleraar celbiolo-
gie Erasmus MC, Han Somsen, hoogleraar Bio-
technologie en Recht, Universiteit van Amster-
dam en hoogleraar Regulering van Technologie, 
Universiteit van Tilburg. Introductie en leiding 
van de discussie is in handen van Jos de Mul, 
hoogleraar wijsgerige antropologie aan de EUR. 
Plaats: Laurenskerk, Rotterdam. Tijd: 19.00 uur

4 DECEMBER
Adaptation
Frequently cynical screenwriter Charlie Kauf-
man has just taken on a new assignment. That 
is, to adapt writer Susan Orlean’s “The Orchid 
Thief” into a screenplay, all of it based on the 
life of the eccentric John Laroche, an exotic 
plant collector based out of Florida. While his 
easygoing twin brother Donald, is writing 
scripts with ease, Charlie finds himself on a per-
petual struggle that never seems to end. Spike 
Jonze, 2002. English spoken & Dutch subtitles. 
Location: Room B-4. Time: 19.30 – 22.00 hrs. 

4 DECEMBER
EFR-City Marketing Experience
Rotterdam organiseert veel evenementen zoals de Danceparade, 
Bavaria City Racing en de Museumnacht. Waarom kiest de stad voor 
dit marketingbeleid? Deze vraag staat centraal tijdens deze dag. De 
ochtend wordt gevuld met een inhoudelijk en interactief program-
ma met professionals zoals onder anderen Eric Braun (docent toe-
gepaste economie) en Robbert Nesselaar (brandmanager Rotter-
dam). ‘s Middags zal er aan een case gewerkt worden waaraan voor 
de winnaars een ludieke, Rotterdamse prijs gekoppeld wordt. In-
schrijven kan vanaf 26 november bij de EFR-stand in de C-hal of via 
cea@efr.nl. Kosten voor hele dag zijn 3 euro, inclusief lunch. Locatie: 
Senaatszaal, Woudestein. Tijd: 10.00 – 15.00 uur. 

Photo exposition in the Student Galery
In the Student Galery you can see a photo exposition from Rosanne 
Dubbeld. She is a student in psychology at the EUR, and likes to take 
pictures from street life, architecture and abstract objects in her free 
time. Do you like colour? And do you walk to or from the University Li-
brary? Then take a look at the pictures near the entrance of the Library, 
or take a look at her website www.soyrosa.nl/phlog/.

3 DECEMBER
Landelijk HOVO Symposium Over rijpe hersenen
De wereld van de ouderen verandert, en daarmee ook van de jongeren, want de ouderen zijn groot 
in getal en geld. Dat maakt de demografische verandering - meer ouderen en meer zeer ouden - 
ook economisch, politiek en sociaal tot een fascinerend gegeven. Hoe ziet deze verandering eruit en 
welke gevolgen heeft ze? Inmiddels is bekend dat de hersenen tot op hoge leeftijd in staat zijn zich 
aan te passen aan een veranderende omgeving. Een actief leven met fysieke, sociale en cognitieve 
activiteiten blijkt de kans op cognitieve achteruitgang te verminderen, zo blijkt uit grootschalig 
neurocognitief onderzoek (de Maastricht Aging Study, MAAS), waarbij ook het functioneren van de 
hersenen middels MRI-onderzoek in kaart is gebracht. Met Jelle Jolles (hoogleraar Neuropsycholo-
gie & Biologische Psychologie, Instituut Hersenen & Gedrag, Universiteit Maastr icht), prof.dr. Eric 
Bleumink, prof.dr.ir. Jan van Bemmel en prof.dr. Paul Schabel (directeur Sociaal Cultureel Planbu-
reau).Toegang is voor alle belangstellenden. Inschrijven via www.erasmusacademie.nl. Locatie: Eras-
mus Universiteit Rotterdam, Expo- en Congrescentrum (M-gebouw). Tijd: 13.30-16.30 uur
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11 DECEMBER
Histartes Herrie
Hou je van live muziek en coole feestjes? Dan is 
dit feest van studievereniging Histartes jouw 
ding. Tijdens dit feest staat het muzikaal talent 
van de vereniging namelijk op de bühne en ie-
dereen, ook niet-leden, is van harte uitgenodigd 
om te komen luisteren. En dat er talent is, daar 
mag niemand aan twijfelen dus we gaan de 
zaal op zijn grondvesten laten trillen. Kaarten 
kosten 5 euro en zijn te koop bij Histartes, ka-
mer L 3 01 of aan de deur. Locatie: kleine zaal 
Waterfront. Tijd: vanaf 21.00 uur. 

T/M 31 DECEMBER
Excursie Hootchie Cootchie
Deze interactieve stadswandeling voert door een eigenzinnig stukje 
Rotterdam. Met een pda (kleine zakcomputer) en koptelefoon gaat de 
bezoeker op pad door Delfshaven, een wijk waar oud en nieuw sa-
menkomen. Daar hoort hij verhalen, verteld door fictieve bewoners 
van de wijk. Startpunt: Hotel Stroom, Lloydstraat 1.

12 DECEMBER
Mini-symposium: Internationalisation of small & medium-sized en-
terprises
There is a twin force that drives the process of internationalisation of Small & Medium Sized Enter-
prises (SMEs). Both the processes of globalization & technological advancement create opportuni-
ties for companies to cross the borders. This symposium sheds light upon the “how & why” of inter-
nationalization of SMEs inviting experts from different backgrounds to lecture. Speakers (prelimi-
nary): Prof. A.R. Thurik (chairman, full professor of Economics & Entrepreneurship, EUR), J. Hessels 
(Researcher on internationalisation at research institute EIM), ABN-AMRO, Talent&Pro (internatio-
nal SME) and H. Halbe & E. Koenraads (Coordinators International Research Project EUREOS’07, 
EUR). For the program visit: www.eureos.nl/irp. Students from EUR and members from SG or EURE-
OS get their ticket for free. Ticket price: € 89,- . Subscribe beforehand and collect your ticket at the 
ESSC (CB-07). Location: Senaatszaal, Woudestein. Time: 14.30 – 17.30 hrs.

11 DECEMBER
Tape
Based on a three-character, one-act play, 
Tape is set entirely in Room 19 of a seedy 
motel in Lansing, Michigan rented by Vin-
ce, an ill-tempered, outgoing party animal/
drug dealer who’s visited by his old high 
school friend Jon, a documentary filmma-
ker, where they pass the time reminiscing 
about the good old times which take a 
turn when Vince records their conversation 
with Jon admitting to a possible date-rape 
of Vince’s old girlfriend Amy, who later 
shows up and opens up a new wave of talk 
and arguments about whose story is fact 
or fabricated. Richard Linklater, 2001. En-
glish spoken & Dutch subtitles. Location: 
Room B-4. Time: 19.30 – 22.00 hrs. 

14 DECEMBER
Lezingen & Discussie: Afrika en 
de grens van ingrijpen
Veel Afrikanen hebben hun hoop gevestigd op 
interventies van de Verenigde Naties. Alleen 
dán kunnen bevolkingsgroepen in Ruanda, 
Congo, Soedan/Darfur of Zimbabwe in vrede 
met of naast elkaar leven. Kijkend naar Darfur 
of Zimbabwe ligt de grens voor militaire inter-
ventie hoog, eigenlijk alleen in geval van ge-
nocide. Zou het nieuwe ‘responsibility to pro-
tect’ – concept niet meer ruimte geven voor 
ingrijpen, en is zo’ n verruiming ook wenselijk? 
Naast een militair ingrijpen staat ook de orga-
nisatie van onder andere eerlijke verkiezingen 
op de agenda. In welke mate moet de VN ver-
antwoordelijkheid nemen over dit recht op 
ontwikkeling? Spreker is generaal-majoor (bd) 
der mariniers Patrick Cammaert, voormalig 
militair adviseur van Koffi Annan en recente-
lijk VN-commandant in Congo. Co-referent zal 
een deskundige uit de wereld van het interna-
tionaal recht zijn. Discussie o.l.v. Sharon Kroes. 
Toegang gratis, aanmelden wordt aanbevolen: 
csnoeks@clingendael.nl o.v.v. Afrika Rdam. Tijd: 
17.00 – 19.00 uur, inloop 16.30 uur. Locatie: Bur-
gerzaal Rotterdam Stadhuis, Coolsingel 40. 

T/M 27 JANUARI 2008
Tentoonstelling: Jean Tin-
guely: Alles beweegt!
Alles knarst, piept en bonkt tijdens de 
grote overzichtstentoonstelling van 
Jean Tinguely! Deze kunstenaar is we-
reldberoemd om zijn bewegende sculp-
turen van roestig ijzer en afvalmateri-
aal, die werken als machines, maar 
geen zinvolle functie hebben. Tinguely’s 
grote ratelende constructies en kleurrij-
ke objecten zijn vitaal en vrolijk, maar 
ook poëtisch en soms ironisch. Kunst 
die iedereen, vooral ook kinderen, zal 
verbazen en laten lachen, omdat alles 
beweegt! Locatie: Kunsthal Rotterdam. 
Openingstijden: di. t/m za. 10.00 - 17.00, 
zo. en zo. 11.00 - 17.00.
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al je vragen kunt afvuren op de meegereisde 
werknemers. Hoofdstuk II is te vinden aan de 
Oostmolenwerf 14-24 (vanaf Oostplein richting het 
Havenziekenhuis en Tropicana).

Dutch Financial Cycle
Van 14 januari tot en met 4 februari organiseert 
de FSR de Dutch Financial Cycle. In drie weken kun 
je kennismaken met zes verschillende bedrijven, 
waaronder banken, optiehuizen en multinationals. 
Houd onze website www.fsr.nu in de gaten voor 
meer informatie!

VRiSBI
Ministerie van Financiën Inhousedag
Op donderdag 13 december wordt er vanuit 
het Ministerie van Financiën een inhousedag 
georganiseerd. Deze dag geeft een beeld van wat 
de mogelijkheden zijn van een IT-auditor bij de 
overheid. De dag zal beginnen met een inleidende 
presentatie en daarna zullen jullie zelf aan de 
slag gaan met een case. Afsluitend is er een borrel 
waarbij de mogelijkheid is om met medewerkers 
te praten. Meld je aan via www.vrisbi.nl

Humanity in Action 2008
International Summer Programmes
Do you care about minority- and human rights?
Do you want to be challenged and stimulated? 
Do you possess potential leadership skills? Apply 
for a program of Humanity in Action! Check for 
more information and requirements 
www.humanityinaction.org

Nacht van de Fooi
Keep the change, change the world!
Maak jij het verschil? Organiseer jij de Nacht van 
de Fooi 2008 in Rotterdam? Nacht van de Fooi 
werd in 2004 opgericht door studenten en heeft 
als doel om één keer per jaar een dag en avond te 
organiseren waarop alle fooien in deelnemende 
horecagelegenheden naar kleinschalige projecten 
in ontwikkelingslanden gaan. Voor het organi-
seren van de Nacht van de Fooi 2008 hebben we 
Lokale Besturen nodig die zich samen met ons 
willen inzetten voor een nog groter succes dan 
vorig jaar! Vind je dat hier verandering in moet 
komen en lijkt het je leuk en leerzaam om steun 
te geven aan deze manier van het combineren van 
uitgaan en ontwikkelingshulp? Geef je dan op als 
lokaal bestuurslid voor Rotterdam! We zijn op zoek 
naar bestuursleden voor de volgende functies:
voorzitter, secretaris, penningmeester, public 
relations, coördinator horeca. Heb je interesse of 
vragen? Stuur dan voor 15 december een mail naar 
info@nachtvandefooi.nl!

Campus Studentenradio
Studenten kunnen volgende week een winter-
sportvakantie winnen bij Campus studentenradio 
op Megastad FM. In de Mega Student Challenge 
wordt een geheel verzorgde 10-daagse win-
tersportvakantie voor twee personen naar Val 
Thorens in Frankrijk weggegeven. In de week van 
26 t/m 30 november zal iedere dag in Campus, 
hét studentenprogramma van Megastad FM, één 
kandidaat een aantal verrassende uitdagingen 
moeten uitvoeren. In de grote fi nale van vrijdag 
30 november zal vervolgens één student gekroond 
worden tot Mega Student 2007 en er met de win-
tersportvakantie vandoor gaan!Campus, hét radio-
programma voor en door studenten, hoor je iedere 
werkdag. tussen 21.00 en 22.00 uur bij Megastad 
FM via 93.9 FM in de regio Rotterdam.

SERVICE

Eindejaarssluiting
Universiteit
De universiteit is gesloten van zaterdag 22 decem-
ber 17.00 uur t/m dinsdag 1 januari.

Civiele Dienst EUR
De Civiele Dienst (inclusief Centrale Goederenont-
vangst en Kantoorartikelenmagazijn) is gesloten 
van zaterdag 22 december tot woensdag 2 januari 
10.00 uur.

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf is op 24, 27 en 28 december 
2007 gewoon geopend.

Postbezorging rond de feestdagen
Rond de feestdagen geldt een aangepaste postre-
geling. Op vrijdag 21 december sluit de postkamer 
om 12.00 uur. In de periode 24 december tot en 
met 1 januari is de postkamer gesloten. Van 2 tot 
en met 4 januari verzorgt de postkamer tus-
sen 11.00 uur en 14.00 uur één postronde. Heeft 
u nadien nog koeriersstukken? Dan kunt u tot 
15.00 uur bellen om de stukken te laten ophalen. 
Bovendien kunt u tot 15.00 uur post aanbieden bij 
de postkamer.

Universiteitsbibliotheek
Vanaf zondag 23 december tot en met dinsdag 
1 januari is de Universiteitsbibliotheek gesloten. Op 
woensdag 2 januari zijn de studiezalen vanaf 8.00 
uur open en kunt u vanaf 9.00 uur uw aangevraag-
de boeken afhalen.

Sportgebouw
Het Sportgebouw is gesloten van maandag 24 
december t/m dinsdag 1 januari.
Postbezorging rond de feestdagen

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

5 december
Op woensdag 5 december sluiten de uitleen- en 
informatiebalies van de Universiteitsbibliotheek en 
het Rotterdamsch Leeskabinet om 15.15 uur. Boeken 
die zijn aangevraagd voor 15.00 uur kunnen tot 
15.15 uur worden afgehaald. De studiezalen blijven 
open tot 22.30 uur.

Kerst-Nieuwjaar
Vanaf zondag 23 december tot en met dinsdag 1 
januari is de Universiteitsbibliotheek gesloten. Op 
woensdag 2 januari zijn de studiezalen vanaf 8.00 
uur open en kunt u vanaf 9.00 uur uw aangevraag-
de boeken afhalen.

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

campus Woudestein Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen van 9.30 - 17.00 uur.
3e donderdag van de maand tot 19.30 u.
Website: www.eur.nl/essc

Vertrouwenspersonen
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd?
Neem dan contact op met de vertrouwensper-
soon! Dorie Geers, Bureau Studentendecanen, 
tel. (010) 408 2323, 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 Studenten & 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 
tentamens, cijferregistratie, behaalde studieresul-
taten en afstuderen kan je terecht bij de afdeling 
examenadministratie. Openingstijden: van 9-16 
uur in de AB-gang (A-gebouw). Voor algemene 
informatie: www.eur.nl/ea.

EUREOS
Consultancy Cycle 2007
Ben jij geïnteresseerd in Strategy Consulting en zie 
jij jezelf werken bij de toonaangevende bedrijven 
op dit gebied? Schrijf je dan nu in voor de Consul-
tancy Cycle 2007! De eerste vier bedrijven - Arthur 
D. Little, L.E.K. Consulting, Archstone Consulting 
and Boston Consulting Group – hebben zichzelf 
al gepresenteerd in de Euromast voor een select 
gezelschap van studenten. A.T. Kearney, Monitor 
Group and Roland Berger Strategy Consultants 
stellen zich de komende weken voor. De dag zal 
bestaan uit een presentatie van het bedrijf en 
een workshop. Tijdens de lunch en borrel krijgen 
studenten de kans het bedrijf op een informele 
manier te leren kennen. Wil jij hier bij zijn? Ga 
dan naar www.consultancycycle.com om je in te 
schrijven!

Financiële Studievereniging Rotterdam
De FSR is dè studievereniging voor fi nance, 
accounting en control. Het hele jaar door organi-
seren wij presentaties, workshops, inhousedagen 
en studiereizen in samenwerking met bedrijven 
die werkzaam zijn op jouw interessegebied. Kijk 
op www.fsr.nu voor meer informatie over onze 
aankomende activiteiten!

Borrellezing PricewaterhouseCoopers
Op woensdag 12 december ben je vanaf 20.00 uur 
welkom in Grandcafé Hoofdstuk II om de borrel-
lezing van PricewaterhouseCoopers bij te wonen. 
PwC zal een bedrijfspresentatie houden, waarna 
je onder het genot van een gratis drankje of twee 

ALGEMEEN

VERENIGINGEN

BIBLIOTHEKEN

STUDENTENZAKEN
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The European Union and MTV call on your talent to 
depict diversity
Hello creatives!
Think about how boring life would be if we were 
all the same. Man, woman, young, old, gay, lesbian, 
white, black, with or without disabilities, Catholic 
or Muslim ... diversity is what makes the world 
exciting and colourful - something the European 
Union has long understood!  That’s why it has 
launched its latest competition with an advertise-
ment spot on MTV to raise awareness of how all of 
us can benefi t from diversity and equality.
The competition is part of the 2007 European Year 
of Equal Opportunities for All, an EU-wide action 
year that runs in parallel with the fi ve-year ‘For 
Diversity, Against Discrimination’ campaign.  Part 
of its mission is to inform the public that there 
are laws to protect people that are discrimina-
ted against because of their gender, racial and 
ethnic origin, religion, sexual orientation, age and 
disability.
We want you to get involved by getting creative. A 
fi lm, photo, poster, collage - anything visual will do. 
If it represents your views on diversity and equality, 
we want to see it. The competition’s entry period 
will run until 8 December and the winner will be 
announced on 17 December 2007. You have the 
chance to win a trip for two valued at € 4.000 to 
your favourite European city!
To enter the competition, please visit the Diverse-
City webpage (eudiversity.com).

Legionellabesmetting in Sportgebouw
In het waterleidingsysteem van Sportcentrum 
Woudestein van de Erasmus Universiteit is op 14 
november 2007 wederom legionella in het water 
van de douches geconstateerd. Besloten is de 
betrokken douches met onmiddellijke ingang te 
sluiten. 
Op 25 oktober 2007 zijn monsters genomen; op 14 
november 2007 is bekend geworden dat enkele 
waarden weer te hoog waren. 
Van personen die vanaf 27 augustus 2007 tot he-
den gebruik hebben gemaakt van de douches kan 
niet worden uitgesloten dat ze zijn blootgesteld 
aan legionellabacteriën.

Maatregelen
Op vrijdag 17 augustus 2007 is het waterleidingnet 
gedesinfecteerd ter bestrijding van de legionel-
labacteriën. De bij de laatste monstername als 
verdacht aangemerkte punten zijn afgesloten voor 
gebruik en vervolgens thermisch gedesinfecteerd. 
Deze worden dan pas na hercontrole met een 
negatieve uitslag (aantal legionellabacteriën onder 
de daarvoor geldende norm)weer vrijgegeven. Op 
7 november 2007 is een ionisator op het netwerk 
aangesloten. Dit apparaat brengt afhankelijk van 
verbruik, continue geringe hoeveelheden koper- en 
zilverionen in het tapwater, dat resulteert, na een 
inwerkperiode van 1 tot 3 maanden, in een vol-
ledige bestrijding van de bacterie.
In overleg met het facilitair bedrijf van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam worden ook de tappunten 
van het water dat het terrein van de EUR opkomt 
bemonsterd, evenals de punten waar het water het 
sportcentrum binnenkomt. Deze maatregel moet 
uitsluiten dat het water ‘vuil’ het sportcentrum 
binnenkomt. Aan de hand van die uitslag worden 
eventueel aanvullende maatregelen genomen om 
de kans op besmetting uit te kunnen sluiten.
Informatie wordt direct geplaatst op de volgende 

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

SPORT



mer 010-4081526 of 010-4081875.
Indien u vragen over legionella heeft kunt u het 
meldpunt legionella van de GGD bellen: (010) 433 
9894. Ook kunt u op de website van de GGD Rot-
terdam nadere informatie over legionella vinden: 
http://www.ggd.rotterdam.nl/, onder de knop 
‘Milieu en Hygiëne’.

Umbra Erasmi voor De heer dr. J. Brinkhuis  (FEW), 
uitgereikt op  8 november, ter gelegenheid van zijn 
25-jarig dienstverband met de EUR.

Prof.dr. S.W.J. Lamberts ontving op 15 november 
een eredoctoraat van de Universiteit van Napels (I). 
Steven Lamberts (1944) is als hoogleraar Inwendige 
Geneeskunde verbonden aan het Erasmus MC. 
Daarnaast is hij sinds 2003 rector magnifi cus van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Dr. Timothy J. Dowd, Amerikaanse cultuursocioloog 
is voor het academisch jaar 2007-2008 benoemd 
als Erasmus Professor in de Faculteit der Histo-
rische en Kunstwetenschappen van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Op dinsdag 20 november 
hield hij zijn inaugurele rede ‘The Ebb and Flow of 
Success: Musicians in the Fields of Classical and Po-
pular Music. De Erasmus Wisselleerstoel is gesticht 
door de G.Ph. Verhagen Stichting.

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

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 
universiteitsblad. U kunt een digitaal exemplaar 
sturen naar wetenschap@em.eur.nl of inleveren 
bij kamer ET-22 (bestuursgebouw, Woudestein). 
De redactie maakt uiteindelijk een selectie van de 
inzendingen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Gert van der Ende (hoofdredacteur 
a.i.), tel. (010) 408 1824, email: vanderende@
em.eur.nl

websites: http://www.erasmussport.nl/, op www.
eur.nl/essc, op http://www.erasmusmagazine.nl/, 
en SIN-Online.
In het sportcentrum worden posters opgehangen 
om de sporters op de hoogte te stellen.

Wat is legionella?
Legionella is een bacterie die overal in vochtige 
milieus voor kan komen. Legionella bevindt zich 
bijvoorbeeld in meren, sloten en leidingwater. De 
meeste mensen worden niet ziek van legionella. 
In uitzonderlijke situaties kan legionella een long-
infectie veroorzaken. Deze infectie wordt ook wel 
veteranenziekte genoemd.

Hoe vindt besmetting plaats?
De besmetting vindt plaats via de longen, door in-
ademing van zeer fi jne waterdruppeltjes (nevel). De 
ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar. Het 
is niet mogelijk besmet te raken door het drinken 
van met legionellabacteriën verontreinigd water.

Hoe groot is de kans op ziekte?
De kans dat u als gebruiker ziek wordt, doordat 
u wellicht in aanraking bent geweest met de 
legionellabacterie, is uiterst klein. Slechts een zeer 
beperkt aantal mensen wordt ziek nadat ze in aan-
raking zijn geweest met de bacterie. Mensen met 
een verminderde weerstand lopen een iets grotere 
kans op ziekte.

Waaraan herkent u de veteranenziekte?
Veel mensen merken niets van een besmetting. 
Deze kan als een kortdurende griep worden ervaren. 
Behandeling is in dat geval niet nodig. In uitzonder-
lijke gevallen kunnen zich hoofdpijn, spierpijn en 
een ziektegevoel, gevolgd door longontsteking met 
koorts boven de 39 °C voordoen. De patiënt hoest 
en is soms kortademig.
De tijd tussen besmetting en het optreden van de 
eerste ziekteverschijnselen is tussen de twee en 
twintig dagen (gemiddeld vijf à zes dagen).
Indien sprake is van ernstige gezondheidsklachten 
wordt u geadviseerd direct met de huisarts contact 
op te nemen en te melden dat u wellicht in aanra-
king bent geweest met legionellabacteriën.

Verdere informatie
Indien u vragen heeft over de verdere aanpak van 
legionella kunt u bellen met de beheerder van het 
sportcentrum, de heer Van der Kroef, telefoonnum-
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         SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van Erasmus 
Magazine. Behalve de agenda en studiemededelin-
gen bevatten de servicepagina’s mededelingen en 
informatie vanuit een scala aan organisatieonder-
delen van faculteiten tot sportverenigingen; van 
studentenpsychologen tot het mensamenu. Alle 
berichten voor deze rubriek, dus ook de studieme-
dedelingen, kunnen per e-mail gestuurd worden 
naar service@em.eur.nl
De deadline is dinsdag voor 12.00 uur 9 dagen voor 
verschijning. 

 VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag  13 decem-
ber. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 4 december De daarop volgende nummers 
verschijnen op: 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 
e.v. Deadlines telkens 9 dagen voor verschijning (op 
dinsdagen om 12.00 u.)

PERSONALIA

STUDENTENPASTORAAT

GEVRAAGD
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Natalia Chapliuk

When I was first leaving for China to study 
Journalism everybody including myself was 
surprised that such a program exists in China at 
an international level. Everybody speaks of lack 
of freedom of speech in mainland China and 
of the fact that international journalists don’t 
obtain enough valid information about what 
is happening in China. Indeed, many are afraid 
of what will happen here during the Olympics, 
whether information will be disclosed and what 
the world will hear about the 2008 Olympic 
Games – but actually, it is not that bad. China has 
a large selection of daily newspapers, like most 
other countries; some discussing politics, others 
business and others Chinese pop culture and 
the gossip surrounding it – the newspaper kiosk 
would lead you to believe that everything is just 
as it should be.
However, when I first bought the China Daily 
newspaper I realized that though there is cer-
tainly genuine information being published, 
most of the time it is information that doesn’t 
criticize the Chinese government whatsoever. 
All articles are based on facts, facts that may 
seem too perfect, and even if the fact is nega-
tive, there are enough positive arguments in 
the same article to colour the picture, to provide 
a positive image. The international sections 
of newspapers and news broadcasts are more 

genuine, and when there is something negative 
to report, this is done based on facts. The school 
of Journalism is aware of the fact that whatever 
is reported in mainland China lacks contro-
versy. My classmates sometimes worry that the 
government’s involvement in the media, places 
many restrictions on what may or may not be 
reported, the names that can be mentioned and 
the power that CCTV, People’s Daily, and Xinhua 
(the largest media organizations) have, due to 
their status as mouthpieces for the government. 
However, it is apparent that government’s con-
trol of information is becoming less effective. A 
great deal of information is attained at the local 
level or from foreign counterparts and passed 
on via personal conversations and SMS. The 
government withdrew media subsidies and this 
caused many newspapers, even those owned by 
the Communist Party, to take a critical stand on 
the government in order to attract readers and 
avoid bankruptcy – a more immediate concern 
to the publishers than government repression. 
In addition, websites that allow anonymous ac-
cess to international media are becoming very 
popular, so despite the fact that the majority of 
the population has little idea what is really hap-
pening, people with an academic background are 
able to access that information. It is not that it is 
not available, is just that one has to know where 

to find it. Freedom of speech exists in classrooms, 
at conferences and in random bar conversations 
with people involved in politics – it is public 
television and newspapers that are controlled 
the most. 
During one of my sightseeing tours to the Great 
Wall, I met a reporter from NBC and he said 
something very true: the Chinese government 
cares very little what is said about China abroad, 
it is what is said to its people in China that 
matters and is controlled. Having spent almost 
three months here I sense that what is reported 
about China in the West is free speech, but too 
negative in some cases. Recently during the Party 
Congress, YouTube was blocked, many said it was 
due to a derogatory video about the government 
that was up-loaded, but now YouTube is back 
and working fine. However, new restrictions were 
placed on all sectors of the press, Internet-users, 
bloggers, website managers and foreign journal-
ists, and many discussion forums and websites 
were shut down after the congress. Though even 
this is debatable since the media’s growing au-
tonomy is reflected in its increasingly diversified 
content. Lack of freedom of speech remains an 
issue, to get a real picture of what is happening 
in China one has to read newspapers published 
in the West as well as the East and decide for 
oneself where the truth lies. 

page

35

Noble says “this morning I saw a banner stating 
“no to privatisation”. Yet there is not going to be 
any privatisation at all. The universities will merely 
gain a little more independence. They will be able 
appoint new staff more easily and develop their 
own strategies. It will be up to them now to decide 
whether they need a new building and they will be 
allowed to do research in cooperation with compa-
nies. Here this is seen as a huge transition, but in 
Holland all this is normal. Surely the universities 
will not be sold out to businesses.” Not everybody 
is on strike voluntarily, he suspects. “As for myself, 
I teach to a handful of students. I have sent them 
an email that classes will be held in my office as a 
last resort when the occupations last too long. All 
my students reacted positively, except for one who 
perhaps joins the strike out of conviction.”
“Strangely, it is mainly students of the weaker 
study programmes who have been on strike now”, 
Noble explains. “These programmes are a few mass 

studies which have huge numbers of poorly moti-
vated students. There are big quality differences 
between the French universities.”
Noble translates a lot of Dutch authors into French, 
among which are Arnon Grunberg, Harry Mulisch, 
Multatuli and Cees Nooteboom. Also, he was direc-
tor of the Maison Descartes, the French cultural 
institute in Amsterdam. HOP 

French students have been occupying universities throughout France for almost two weeks 
now. But according to Philippe Noble, Dutch language teacher at the university of Lille, the 
students have not correctly understood Sarkozy’s reform plans. 

‘FRENCH STUDENTS FAIL TO UNDERSTAND SARKOZY’

FREEDOM OF PRESS IN CHINA IS STILL A LONG WAY OFF

‘MORE COMPENSATION FOR 
NON-EU STUDENT WHO FALLS ILL’
Tuition fees for a medicine student from out-
side the EU at the University of Groningen are 
32000 euro. In case of illness this student can 
only claim back a maximum of 3000 euro. Un-
fair, believes the Groningen student union. 

Students who miss classes because of circum-
stances beyond their control, like illness, can claim 
compensation from a special fund. “Per month 
you can get the amount of your bursary back”, 
Desi Boesveld of the student union explains. “This 
comes down to a maximum of 225 euro a month. 
However, students from outside the EU pay much 
higher tuition fees so we think they should be paid 
much higher compensation too.” In Groningen 
non-EU students pay 6500 euro for a humanities 
bachelor programme. But for medicine or dentistry 
studies these students pay 32000 euro a year. 
A spokesperson of the University of Groningen has 
said that a commission will be set up which will 
look into the compensation regulations for non-EU 
students. Any new regulations will only come into 
effect next September. HOP
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This year’s “Lof der Geneeskunst Conference”, 
organised by the medical faculty of the EUR was 
held in the “De Doelen” venue in Rotterdam and 
its theme was obesity. Two different sides of this 
problem, the ethical and biological components, 
were brilliantly worked out during this conference. 
Erasmus Magazine dug further into this matter, 
and interviewed a pediatrician-endocrinologist and 
a psychologist to complete the picture.  

Morally clouded problem  
At the conference, ethics Prof. Dr. Inez de Beaufort 
explained, in her entertaining yet eye opening way, 
how ethical and moral principles are deeply rooted 
in the discussion about obesity. She focused on 
several aspects, like the way society judges heavy 
people and how everybody seems to feel the right 
to lecture fat people on obesity. In addition, she 
mentioned the cliches about fat people being “lazy”, 
“weak” or having the obligation to be constantly 
“funny and cheerful”. Finally, she talked about the 
medical aspects, the aesthetics and even the eco-
nomical aspects. Of course she also asked how far 
we are willing to go with prevention and treatment. 
How much privacy are we prepared to give up, and 
is it desirable to have the state, your employer and 
your friends all giving you advice about your size, 
eating habits and health? According to de Beaufort 
people judge too quickly when it comes to obesity. 
The first thing people say is very simple: Eat less 
and exercise more. However, if the answer were 
so simple, everybody would be thin. Nonetheless, 

obesity is associated with eating too much, and 
this subsequently is linked to a lack of self control 
and thus weakness or moral decadency. Yet, “if you 
ever tried a low calories diet, and I estimate that 
92.7 percent of the ladies know what I’m talking 
about, you will know how difficult it is. If you have 
never tried such a diet, and still dare to question fat 
people’s characters, you should diet until you dream 
of cake at least 4 times... In addition, people’s use 
of the argument ‘if I can do it, everybody can’, only 
reveals a bad case of naivety, arrogance, lack of 
empathy or all three.” 
But why is it so difficult to lose weight? Prof. de 
Beaufort says there is a combination of factors 
at play, which make the problem complex, and 
“there is seldom a simple answer to a complicated 
problem”. Eating habits are culturally determined 
and connected to identity. Also, there is freedom of 
choice and lifestyles and at the same time a wish 
to protect people against themselves. The offensive 
against obesity also brings stigmatization and 
shame, which is morally unjust. Besides, we live 
in an “obese-making society”, where the need for 
physical effort has almost disappeared, because 
there are cars, lifts, and all sorts of means to make 
life “easier”. What is more, we are also surrounded 
by endless publicity for all kinds of snacks, soft 
drinks and fast food. “It seems like normal meals 
have turned into the snack between the snacks.”
Aesthetics also play an important role in the 
discussion, according to Prof. de Beaufort: “We 
live in times of the “aesthetization” of health and 

moralization of looks”. It is as if a person’s greatest 
achievement is to be thin and slim. And of course, 
there are ever more doctors performing all kinds of 
treatments to make people “beautiful”.’ 

Genetics: an important piece 
of the puzzle  Prof. Dr. Stephen 
O’Rahilly, from Cambridge University, came to 
the “Lof der Geneeskunst” conference to give a 
presentation about his research. He claims that our 
genes are the key to the problem. There are several 
medical studies bearing proof of the genetic com-
ponent in obesity. There is a case of identical twins 
for example, being raised in different environments, 
who ended up having exactly the same sizes and 
body shape, which leads to the conclusion that at 
least in some cases, genetics play a more important 
role than the environment. According to Prof. O’ 
Rahilly, “genetic variation between individuals ex-
plains up to 80 percent of inter-individual variation 
in fatness”. 
The hypothalamus, a part of the brain, is one of the 
main regulators of appetite. Lesions in the medial 
part of this organ lead to obesity. But also defects 
in substances that have the hypothalamus as their 
target can cause people to be hungry all the time, 
even when they have just eaten. Moreover, there are 
several known genes which, when mutated, lead 
to obesity. They increase appetite. Some of these 
mutations are those in the FTO gene, the OB gene, 
the POMC gene, or leptine deficiency, (leptine is 
a hormone), or PC1 deficiency. In the case of the 
congenital leptine deficiency, for instance, children 
show extreme obesity, which reverses completely 
when the child is treated with leptine substitution. 
Additionally, in order to analyze the effects of the 
environment on patients, measurements of neural 
activity in adolescents with this leptine deficiency 
were performed. They showed more activation than 
control subjects when showed pictures of food. 
This too diminished after leptine treatment, which 

It is the talk of the town: Obesity is a growing problem. But why is it such a big problem? What 
makes some people small and others extra large? Why are there moral values attached to size? 
Why is it so hard to loose the extra weight? And what does the Erasmus MC do about this? 
 text   Irene Gomez Bruinewoud  photography Levien Willemse

XXL, SIZE MATTERS

Why is it so difficult to lose weight?

We are surrounded by all kinds of snacks, soft drinks and  fast food.
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would explain why some people are more prone to 
respond to stimuli like for example a fast food TV 
commercial. In most cases nevertheless, a known 
gene mutation is not found. Prof. O’Rahilly’s 
explains this by saying that there is yet so much to 
discover in this area. Right now, only the follow-
ing is known: “Simple genetic defects can lead to 
severe obesity in humans and they primarily cause 
appetite control disorders. Some can be treated with 
specific therapy.”
Interestingly, from an evolutionary perspective, a 
tendency to save energy as fat had its advantages 
because it increased chances of survival during 
food shortages and it prevented reproductive fail-
ure. So the tendency to be fat was good. At the same 
time it meant that people had to work a lot harder 
to acquire more food, with increased energy usage 
as a result. In addition, the increased vulnerability 
of fat people to predators decreased the likelihood to 
be fat. Yet, since today we no longer have predators 
to look out for, and food is very easy to come by, 
the idea is that this tendency to save energy as fat 
is now working against us. It increases obesity and 
related illnesses. 
That said, obesity is not a new thing. Already in 
1727 Thomas Short declared that “no age has ever 
afforded more instances of corpulence than our 
own”. Maybe what has changed now is the way we 
look at obesity, and the way we react.

A multidisciplinary approach
Drs. Erica van den Akker is a pediatrician and 
endocrinologist, who is involved in the obesity 
treatment program of the “Dikke Vrienden Club”, 
(DVC) which translates into “Big Friends Club”. 
The pun of “close” friends is intended. “We are not 
aiming at losing weight; we rather encourage chil-
dren to maintain the same weight and stay healthy. 
Because they are in their growth phase, the gains in 
height compensate. I am against low calories diets. 
They don’t work. That has already been proven.”  
The DVC started in 1995 as a joint effort between 

the pediatric department of the Sint Franciscus 
hospital in Rotterdam, and the Medical Psychology 
and Psychotherapy departments of the Erasmus 
MC. The program is unique because it uses cogni-
tive behavioral outpatient treatment for overweight 
and obese children. It includes parental participa-
tion and a group approach. It is important that the 
whole family takes part in the treatment, because 
they are all involved. Both overweight and obese 
children between eight and fifteen years of age can 
take part in the program. The DVC aims at a reduc-
tion of overweight, adapting a healthier lifestyle 
and creating a positive self-image. It  has a 70-
percent success rate, “which is a lot for a program 
of this kind. Since treatment of adults has shown 
such poor results, such a success in children is en-
couraging.” The treatment has now been extended 
to hospitals nationwide. Yet, “we still need more 
research to assess the long term effects, but we 
have found that the treatment has very good short 
and slightly longer term results. Moreover, the 
younger the children, the better the outcome. This 
is not surprising, since real young children have not 
yet developed fixed behavioral patterns. Therefore 
they are more prone to modeling, which means that 
they can really learn more and adapt their habits to 
become healthier.”
According to Drs. Erica van den Akker, in obesity 
“many factors are involved and are interacting with 
each other. Consequently it is necessary to evaluate 
each person individually to establish the best way 
of treatment. Then, instead of focusing on one as-
pect, like a diet or exercise only, we need to look at 
the big picture. There are psychological factors, for 
instance how someone deals with his or her emo-
tions, or how this person reacts to temptations like 
for instance super sizing. But we also need to look 
at lifestyle and habits that can be improved, like 
exercising, which is also good for slim people by the 
way. Biological factors are also important, because 
some people have a metabolic or genetic condition. 
In other words, our answer is to go for a holistic ap-

proach, adapted to individual characteristics.” 
In van den Akker’s opinion the media often focus 
on only one aspect, making the problem seem 
too simple. The popular saying “elk pondje komt 
door het mondje” or “eigen schuld dikke bult”, 
(which both mean you have only yourself to blame 
for being obese), are not applicable to most of her 
patients, says van den Akker. “This is judgmental, 
it may be true for a little group, but one can not say 
such a thing.”

Food, emotions and SMS
Psychologist Judith de Niet is also involved with 
the DVC. She’s doing research on the effects of a 
one-year control treatment involving SMS, during 
and after a DVC treatment. Therefore she keeps 
track of children in 8 Dutch hospitals, so as to as-
sess whether this service has an effect on the body 
mass index, (BMI), and on the dropout percentage 
during the DVC treatment. (The BMI, is a way of 
measuring weight in relation to height).
“The idea of the SMS is to keep in touch with the 
children, and since SMS culture is so popular 
amongst them, it seemed a great way of doing it. 
Through an SMS the children are asked about how 
they feel, whether they have been exercising and 
how they are eating. The kids get feedback on their 
answers as well, in order to motivate them, encour-
age positive behavior, and to give social support”. 
Obesity has a negative impact on children, not only 
health wise, but also psychologically. “Children 
who are too heavy often have low self esteem and 
little confidence. They are often bullied by other 
kids, don’t get invited to parties, or are not asked to 
play games at school. Research actually shows that 
fat children are considered the least attractive play 
mates by other kids. This all increases the chances 
of social isolation, which means they have less 
chance to develop their social skills.” In fact, there 
is a greater likelihood of medical conditions such as 
depression developing in obese children.” 
However, this does not mean that these children 
are weak. “On the contrary! They show a lot of 
perseverance in their battle against weight, and 
they have to endure all the mean comments too! 
In my opinion they are strong.” De Niet feels it is 
important to treat children with obesity because 
they live with increased health risks. What is more, 
children with obesity have a greater chance of being 
obese later in life. Because healthy habits are easier 
learned and changed in childhood, the sooner the 
treatment begins, the better. “Therefore I think it’s 
fair that doctors worry about this problem, and talk 
to their patients about it. They will provide their 
patients with information anyway. But friends and 
family play a role as well. They can and should 
name the problem and help making it easier to 
talk about. But this does not mean that a person 
should be judged by his or her weight, and people 
shouldn’t make negative remarks or give advice 
without being asked.” Furthermore, interventions 
such as a “fat-tax” “are absolutely not desirable”, 
according to De Niet. “Should we think of a tax 
for students, who go out every night and sleep too 
little, damaging their health as well? Or a tax for 
people who eat too little? Where’s the limit?”

Food is very easy  to come by.
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The sport has become popular in North America 
as the (ice-) hockey equivalent during the summer 
months and has now also infected Europeans and 
Australians with its speed and fast moves. The 
game can be played on a regular rugby field with 
specially shaped goals, which are not like in many 
other sports positioned on the two ends of the field, 
but a little more towards the centre, like with ice 
hockey.
There are nine field players and a goalkeeper, 
equipped with special gear and a stick. The team 
which scores the most goals wins. There are spe-
cial rules concerning the positioning of the three 
defenders, the three mid-field players and the three 
strikers. Similar to ice hockey, body contact is not 
forbidden, as long as it is not a tackle from behind. 
The players are also allowed to use their sticks 
when fighting for the ball, but not to attack other 
players, only the stick with the ball in it.
In the Netherlands, lacrosse has been a growing 
sport for several years, with a more and more vi-
brant national league as a result. In 2005 a group of 
students set up the first Rotterdam-based lacrosse 
team, the Rotterdam Jaguars. Starting only with 
very simple and basic gear on a random grass 
pitch, the players used their motivation and inspira-
tion to build up a professional team. 

After only a year, the Jaguars had fought their way 
up through the Dutch Lacrosse League to the sec-
ond place. This outstanding performance shows the 
young club’s character. Part of this character is also 
to welcome motivated and interested students who 
can join the team for the next season.

International atmosphere 
Pete Schelvis, is a student at RSM and a founder 
member of the Rotterdam Jaguars. In September 
2005 a friend approached him with the idea of creat-
ing a Lacrosse team and he joined the first train-
ings. Throughout 2006 a team was established, gear 
bought and the conquering of the Dutch Lacrosse 
League began. Today Pete represents the Jaguars 
as the president of the board and he is one of the 
motivators on every training, bringing in the right 
spirit to the successful team. He never expected his 
club to grow so fast that now even a women’s team 
has been set up. Also, a second coach has now been 
taken on, someone who was a professional lacrosse 
player before.
From the very beginning, the Rotterdam Jaguars 
have been coached by Owen Zachariasse. He grew 
up in America and played virtually every sport 
there, from basketball, American football and 
soccer to swimming and even golf, but nothing 

fascinated him more than lacrosse. He became a 
professional player next to his studies and spent six 
months playing lacrosse in Australia, before coming 
to Holland to study a Master programme at RSM, 
and to trace his Dutch roots. He first played for 
the Den Haag Knights, but he found out about the 
creation of a lacrosse team in Rotterdam through an 
announcement in Erasmus Magazine. He decided to 
join the Jaguars and became their coach.
Rutger van Benekum studies Human Resource 
Management in Utrecht and joined the Rotterdam 
Jaguars last March. He was impressed by the new 
sport and wanted to become as good a player as 
his coach, so he trained extra at home, playing the 
ball against the wall every day to increase his ac-
curacy. He says it is a sport that allows everybody 
the chance to become good at. You just have to train 
enough. He particularly likes the international at-
mosphere of the young club, where most of the time 
English is spoken on the field. “It’s all about having 
fun learning something new!”

Not for guys only  As mentioned, 
not only guys, but also girls play lacrosse. Seven 
of the ten existing clubs in the Netherlands have 
girls’ teams as well. Nadine Ottenbros, a second 
year Medicine student at Erasmus MC, was in-
troduced to the sport during the Eurekaweek 2006 
and participated in the follow-on clinic. Starting to 
play lacrosse last year, she was at first not sure if a 
girls’ team would emerge. But this year everything 
changed since so many new members have been 
attracted. She is now the captain of the Rotterdam 
Jaguars girls’ team.
Lacrosse is a new and rapidly growing sport in 
the Netherlands. The Rotterdam Jaguars are giv-
ing this sport a basis to develop. The number of 
Jaguars members has increased sharply during the 
past year. In contrast to other lacrosse clubs, the 
Jaguars are an international club and has its train-
ing sessions in English. Newcomers are supported 
not only by individual training in the beginning, 
but they are also equipped with the necessary gear, 
ready for them from the first day. In spring, when 
the lacrosse season starts, there are games every 
Sunday. The special thing about these Sunday 
games is that the opposing teams do not just play 
only to drive back home again right after the game; 
they stay and enjoy the lacrosse spirit by celebrat-
ing a good game, no matter whether who won the 
day’s match. 
This friendly atmosphere is there in the train-
ing sessions as well and it continues during the 
Jaguars’ drink following the training. Here, people 
from a wide range of international backgrounds sit 
together and enjoy each other’s company after yet 
another successful training.

Further information about lacrosse and 
the Rotterdam Jaguars can be found on:
 www.rotterdamlacrosse.nl

Invented by native American tribes to train their young warriors, lacrosse has developed 
through the centuries to what today has become a more and more popular sport, spreading 
rapidly across the globe. EM visited a training of the Rotterdam Jaguars to get an insight into 
what lacrosse is all about. text  Christian Mathis  photography Levien Willemse

LACROSSE, A FAST GROWING SPORT

Some players of the Rotterdam Jaguars posing during their Wednesday evening training.
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

Winter fun 
As Saint Nicholas has already arrived in the Neth-
erlands and we are enjoying the traditional Dutch 
Sinterklaas confectionary – Pepernoten, Kruidno-
ten, Borstplaat and Marsepein, we have to concede 
that the winter holiday is only a few weeks away. 
The Christmas spirit is slowly pervading the city. 
Although we have to wait a little longer for the 
“Winter markets” and “Christmas markets”, some 
characteristic December activities have already 
been organized for your enjoyment! From the 2nd of 
December the temporary ice-rink at Stadhuisplein 
will be open, a huge 500 m2 ice rink complete with 
a Christmas market and music. Just grab a cup of 
hot chocolate, some friends, and enjoy yourself! 
Too small for you? Lousy weather in the city centre? 
Then visit Wilhelminapier: adjacent to Hotel New 
York is another 800 m2 covered ice-rink. Here you 
can also enjoy skating or even play Curling – a real 
winter sport.
Stadhuisplein, http://www.winterinrotterdam.nl/, 
Wilhelminapier, http://www.winterplein.nl/ 

Business symposium
Study association EUREOS together with Studium 
Generale presents a mini symposium on “Inter-
nationalization of Small and Medium Sized Enter-
prises”. During the symposium you can listen to 
renowned experts, from a variety of backgrounds, 
lecture on raising business from a local to a global 

level. They will analyze the processes of globaliza-
tion and technological development, and the op-
portunities for advancement through internalization 
for small and medium sized companies. You will 
learn the how and the why of internationaliza-
tion of SMEs. The symposium concludes with 
an interactive discussion with participation of a 
Dutch government authority, accompanied by an 
informal drink. Ticket price is 89 €, but EUR stu-
dents, EUREOS and SG members can attend free of 
charge. Subscription in advance is required.
Wednesday, 12 Dec., 14.30 – 17.30 hrs, Senaatszaal. For 
more information go to www.eureos.nl/irp

Porn
BODYPOLITCX – is an international group exhi-
bition that examines why pornography has such a 
bad reputation. Who shall we blame? Sex and porn 
is shown through the eyes of more than 70 different 
artists, activists, journalists, musicians, film-mak-
ers and magazine editors. It is a contemporary look 
at an age-old fascination. The exhibition provides 
no simple answers nor does it take sides in this 
debate. It simply combines artworks with artefacts 
and asks whether porn films are a reflection of 
existing sexual and social relationships, if it is op-
pressive to women and what remains taboo when 
everything around us is sexualized. Everyone has 
an opinion about porn, though few claim to enjoy 
it. But can pornography be avoided in a world full 

of sexualized magazines, films, commercials and 
websites? It is even difficult to settle upon a defini-
tion of “porn.” In the Middle Ages, sexuality was 
an unknown concept in Europe. Irrespective of gen-
der, satisfying one’s desires was seen as a way to 
remain healthy. The current reputation and position 
of pornography developed only in the 18th century, 
with the expansion of printing. At this time, porn 
was used primarily by freethinkers as a tool to criti-
cize the religious and political authorities, but was 
not intended as a mean of sexual stimulation.The 
side programme of BODYPOLITCX consists of 
debates, workshops and performances.
Gallery Witte de With, Witte de Withstraat 50. For 
more information go to www.wdw.nl

Theatre at home
StuKaFest – Student Room Festival will take place 
in Rotterdam on February 20th 2008. This is a 
national event, with festivals in university cities 
throughout the country. The idea is that student 
rooms all over the city are transformed into small 
theatres where various mini performances take 
place. Want to turn your room into a stage for a 
night and share a performance with a few other stu-
dents? Then contact rotterdam@stukafest.nl!
 More information on www.stukafest.nl

 More English spoken activities can be found on page  
30 and 31 (marked with an English flag). 

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

CONSULTANCY CYCLE 2007 
 
Does Strategy Consulting suits you and are you 
suited for Strategy Consulting? Then subscribe for 
the Consultancy Cycle 2007! The first four companies 
– Arthur D. Little, L.E.K. Consulting, Archstone Con-
sulting and Boston Consulting Group – have already 
presented themselves to a selected group of stu-
dents in the Euromast. A.T. Kearney, Monitor Group 
and Roland Berger Strategy Consultants are still to 
come in the next weeks. 
 The Consultancy Cycle provides students the op-
portunity to meet the most interesting strategy 
consulting firms of the world, every Tuesday until 
December 18th in the Euromast. During the day the 
company will give a presentation and a workshop 
to a group of 25 students. Do you want to be one 
of them? Then subscribe for the Consultancy Cycle 
2007! Go to www.consultancycycle.com to find the 
deadlines for application and apply! 

 
SPORTS 
 
Legionella in Sportscentre 
The showers at Woudestein Sports Centre appeared 
to be contaminated with legionella bacteria again 
on 14 November 2007. The contaminated showers 
were immediately cut off. On 25 October 2007, sam-
ples have been taken, and on 14 November 2007, the 
results showed legionella contamination. 
Persons who have used the showers between 27 
August and 14 November 2007 may have been in 
contact with legionella bacteria. 
 
Prevention 
On Friday 17 August 2007, the water pipe system of 
Woudestein Sports Centre has been disinfected in 
order to eliminate the legionella bacteria. 
 
The showers that appeared to be contaminated on 
14 November 2007, have been immediately cut off 
and have been disinfected thermically. These will be 
opened only after another sample check proved to 
be negative (number of legionella bacteria under the 
set level). 
People who have a poor health condition (fragile re-
sistance) might have been contaminated. However, 
there is a very small chance of contamination. 
 
In case of questions, please contact Mr Frans van der 
Kroef at the Sports Centre, phone 010 - 408 1526, or 
010-408 1875 or refer to your doctor. 
 

THE EUROPEAN UNION AND MTV CALL ON YOUR 
TALENT TO DEPICT DIVERSITY 

Hello creatives!

Think about how boring life would be if we were 
all the same. Man, woman, young, old, gay, lesbian, 
white, black, with or without disabilities, Catholic or 
Muslim ... diversity is what makes the world exciting 
and colourful - something the European Union has 
long understood!  That’s why it has launched its lat-
est competition with an advertisement spot on MTV 
to raise awareness of how all of us can benefit from 
diversity and equality. 
The competition is part of the 2007 European Year 
of Equal Opportunities for All, an EU-wide action 
year that runs in parallel with the five-year ‘For Di-
versity, Against Discrimination’ campaign.  Part of its 
mission is to inform the public that there are laws 
to protect people that are discriminated against 
because of their gender, racial and ethnic origin, reli-
gion, sexual orientation, age and disability. 
We want you to get involved by getting creative. A 
film, photo, poster, collage - anything visual will do. 
If it represents your views on diversity and equality, 
we want to see it. The competition’s entry period 
will run until 8 December and the winner will be an-
nounced on 17 December 2007. You have the chance 
to win a trip for two valued at € 4.000 to your favou-
rite European city! 
To enter the competition, please visit the DiverseCity 
webpage (eudiversity.com).

SERVICE
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BENEN
De trein reed niet verder dan Leiden. Op het 
perron stond een groep vrouwen. Studentes. 
Ondanks het gure weer droegen ze rokjes 
en ook van boven waren ze niet al te warm 
gekleed. Ik was ook niet warm gekleed, maar 
droeg geen rokje. In Italië was het twintig 
graden geweest. In Nederland stormde het. Het 
station van Leiden bood weinig bescherming. 
Als het een portiek zou zijn, zou geen mens er 
schuilen.
   Ik moest naar Rotterdam, maar de trein 
naar Rotterdam had vertraging. Eerst een half 
uur, nog geen tien minuten later: een uur. De 
meisjes in rokjes namen de roltrap naar de 
stationshal. Ik volgde hen. Voor mij stond een 
meisje met lang haar. Mijn ogen zakten. Ik zag 
eerst veel blond haar, daarna een grote kont 
en toen bomen van benen onder een rokje. 
Het was lang geleden dat ik zulke benen had 
gezien. Volgens mij in de zomer van ’98 op een 
camping in Lisse. Een ongelukkige zomer. Een 
zomer waar geen einde aan kwam.
   Beneden, in de stationshal, was alles dicht 
behalve de Burgerking. De laatste keer dat ik 
fastfood heb gegeten, kan ik me niet meer 
herinneren. Ik houd er niet van. De studentes 
liepen rechtstreeks naar de Burgerking. Het 
leek wel alsof ze hun pas versnelden. Of was ik 
langzamer gaan lopen, omdat ik wist: ik moet 
ook naar de Burgerking? Ik moet observeren 
hoe de student poept, bidt, slaapt en ook eet. 
Dat is wat de lezer van EM wil weten, heb ik mij 
laten vertellen.
   Het was weldadig warm in de Burgerking. De 
studentes bestelden whoppers met extra kaas, 
als ik het me goed herinner. (Een notitieboekje 
had ik niet mee.) Ik bestelde een medium patat, 
het enige gerecht op de menukaart dat ik ver-
trouwde. Het was een illusie. De patat smaakte 
niet naar aardappel. Wel naar opgedroogd snot. 
De studentes aten gretig van hun whoppers 
met extra kaas. Ze deden dat staand. Ik zat aan 
een rode tafel met vieze vlekken. Toen ik op-
keek, zag ik tot mijn verbazing dat alle meisjes 
bomen van benen hadden. Ik probeerde zonder 
te denken de patat die niet naar aardappel 
smaakte te eten. Maar het lukte niet. Het was 
allemaal te veel: de vertraging, de vieze tafel, 
de patat die niet naar aardappel smaakte, het 
woud van benen dat mij herinnerde aan een 
ongelukkige zomer. Laat ik eerlijk zijn: ik voelde 
me eenzaam.

Ernest van der Kwast

Waarom studeren, terwijl je een kind hebt? “We hadden wel het voornemen om een kind te nemen, maar 
hadden het niet zo snel verwacht. Vorig jaar had ik eigenlijk al aan mijn studie willen beginnen, maar dat zat er 
even niet in. De afgelopen vier jaar heb ik op een kantoor gewerkt, nadat ik een maand rechten gestudeerd had 
en al snel ontdekte dat die studie niets voor mij was. Al die tijd dat ik werkte heb ik erover gedacht om weer te 
gaan studeren. Op het moment dat ik ontdekte dat geschiedenis ook in Rotterdam werd gegeven, ben ik gaan 
uitzoeken of het financieel haalbaar was, en of ik voldoende tijd kon vrijmaken.”

En het lukt allemaal? “Ik krijg heel veel steun van mijn vriend, ouders en schoonouders. Mijn ouders hebben 
er altijd op aangedrongen, dat ik weer ging studeren en nu zijn ze heel blij. Eén dag past mijn vader op, mijn 
moeder een dag en mijn schoonouders twee dagen. Mijn vriend werkt en met de studiebeurs, huurtoeslag, zorg-
toeslag en kinderbijslag is het genoeg om rond te komen.”

Neem je Faith wel eens mee naar college? “Nee, ik heb voldoende oppas en van mij hoeft ze ook niet naar 
een crèche, nu ik weet met wie ze haar tijd doorbrengt. Mijn medestudenten heb ik verteld hoe het zit en ze 
reageerden positief. Ze vinden het bewonderenswaardig dat ik weer ben gaan studeren. Maar zo zwaar is het 
helemaal niet. Vijf dagen in de week naar kantoor viel me zwaarder. De studie is interessant, de discussies in de 
werkgroepen zijn levendig en inspirerend en ik kan weer nadenken. Bovendien, als Faith logeert bij opa en oma, 
kunnen we uit of naar een bioscoop.”

Studeren er meer moeders? “Een kind krijgen tijdens de studie is natuurlijk niet het meest praktische wat je 
kunt doen. Maar als het dan toch gebeurt, is de steun uit je omgeving het belangrijkst. Het is wel eens zwaar, 
vooral omdat je er niet altijd klaar voor bent om luiers te verschonen of eten te maken. Maar het is natuurlijk ook 
meer dan extra huishoudelijke taken. Het genieten van je kind is essentieel, daar moet je tijd voor maken.”

Espresso

Merel van Berkel, eerstejaars geschiedenis, met Faith (15 maanden)
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Spijkenisse
Woonplaats: Zwijndrecht  tekst en fotografie Ronald van den Heerik




