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VERGETELHEID
Je zal maar 94 zijn geworden, extra uit willen pakken op je feestje, een 
absolute kanjer als eregast hebben geregeld, om vervolgens, als het 
feest begint, tot de ontdekking te komen dat van de tigduizend poten-
tiële vrienden, kennissen, klanten en relaties er maar een paar honderd 
daadwerkelijk zijn komen opdagen. En van die paar honderd is een groot 
deel ogenschijnlijk nog ouder dan jezelf en een nog groter deel alleen 
maar aanwezig, omdat die beroepsmatig is betrokken bij de organisatie 
van je feestje. Dat overkwam de Erasmus Universiteit Rotterdam vorige 
week. 

De medische faculteit had dit jaar de eer inhoud van het diesfestijn te 
mogen verzorgen. Trots meldde de uitnodiging enkele kengetallen van 
het Erasmus MC: 2.750 studenten, 11.000 medewerkers. Vooraf kon dus 
gevreesd worden dat de nog niet verbouwde Aula veel te klein zou blij-
ken – yeah right. Liep er in het cortège nog redelijk veel groen, in de zaal 
was nagenoeg niemand te vinden die ook maar iets met medicijnen te 
maken had. Tenzij men de slikkers van paracetamol meetelt.
Dat cortège van hoogleraren was overigens ook ernstig kort in lengte. Zo 
liep er hooguit een kwartet bedrijfskundigen mee en was de baas van 
economie er ook al niet. Die voelde zich wellicht niet helemaal jofel, nu 
de kosten van de laatste reorganisatie aldaar – dik twaalf miljoen – be-
kend zijn geworden. 

Wie er zowaar wèl waren – driewerf hulde – waren enkele onlangs weg-
gereorganiseerde medewerkers van het Bureau van de Universiteit. Van-
zelfsprekend waren de daar rondlopende ad interims, plaatsvervangers 
en gedetacheerden er weer niet. 
Kortom, om het eufemistisch te stellen: de hoeveelheid feestbeesten op 
een dies is wel eens groter geweest in het verleden.

Aan het programma lag het niet (al mag een goede campusrapper eens 
en voor altijd een alternatief aandragen voor de eeuwige io-vivat-inter-
pretaties), alsook niet aan de afgestoken redevoeringen. De jarige mag 
wat dat betreft blij zijn met een totaal niet-obligate rector, die weer 
eens kritisch uit de hoek kwam. Met het vertoog van de decaan van de 
geneeskundefaculteit was ook al niks mis. En de voordracht van eregast 
Bloom was hoegenaamd meeslepend. Zelfs het ingehuurde intermezzo-
kwartet was ver boven peil; prachtige uitvoering van de werken Oblivion 
(Vergetelheid) en Milonga del Angel van Astor Piazzolla.

Enfin, wat zou toch de oorzaak kunnen zijn van deze tragische opkomst? 
Voor een antwoord hierop kan ik het beste citeren uit de brief die ik die-
zelfde avond nog ontving van emeritus hoogleraar Jan van Herwaarden: 
‘De universiteit is geen civic society meer waarin het normaal is juist 
op hoogtijdagen civic spirit te tonen. De bedrijfsmatige aanpak heeft 
geresulteerd in een versplintering in werkmaatschappijen waarvan de 
medewerkers zich nauwelijks meer bewust zijn ergens bij te horen.’ Zo is 
het maar net. 

En dus zal deze 94ste verjaardag – geheel ten onrechte – in totale verge-
telheid raken.

Gert van der Ende

Commentaar
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Af van kostwinner-
model en moeder-
schapideologie
Vrijwel nergens ter wereld werken vrou-
wen zo weinig als in Nederland. Daardoor 
komen zij maar met moeite hogerop. Pro-
movendus Tanya Timmers van de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen denkt dat dit 
anders kan. Door de kinderen naar de 
opvang te sturen en vrouwen te stimuleren 
om meer te gaan werken. “Het moet niet 
langer vanzelfsprekend zijn dat de vrouw 
opdraait voor de zorg.”

‘Bezint eer ge begint’
Bijna een derde van de eerstejaars studen-
ten moet door het bindend studieadvies 
jaarlijks de opleiding verlaten. Studenten 
zouden zich om die reden vooraf beter in 
hun studie moeten verdiepen. Maar hoe 
kiezen ze eigenlijk? En moet er wel zo’n 
druk op staan? Het raadsel dat studiekeuze 
heet.

Boblijn meets 
Plukjeslook
Bij het horen van termen als ‘boblijn’, 
‘out of bed look’ en ‘coupe de soleil’ weet 
iedereen dat we het over haardracht heb-
ben. Maar dat ‘het pannenkoeken-effect’, 
en de ‘plukjeslook’ ook termen zijn uit de 
wondere wereld van knippen en verven is 
wellicht nieuw. EM’s haarteam struinde de 
campus af op zoek naar kapsels.

Gevaarlijk Exorcisme 
Voor EUR-socioloog Willem Schinkel is 
‘het gezever’ over de canon en het inte-
gratiedenken in de wetenschap en politiek 
het beste bewijs dat identiteit niet vastligt 
maar altijd wordt gevormd – in deze onze-
kere tijden zelfs weer, zowel door links als 
rechts, op een ziekelijke, crypto-racistische 
manier. Een Nederlandse samenleving met 
eigen identiteit? “Nee, dank u!”

Tariq Ramadan: 
‘A critical mind is 
really important’
Last Friday Tariq Ramadan (45) held his 
inaugural lecture title ‘Citizenship and 
Identity: old terminology and new chal-
lenges’. Since January 2007 he’s visiting 
professor in Identity and Citizenship at 
Erasmus University for a period of at least 
two years – an initiative of the city council. 
Erasmus Magazine interviewed Ramadan 
about the present situation in Holland in 
regard to immigration and multi-cultura-
lism.



Vrijwel nergens ter wereld werken vrouwen zo weinig als in Nederland. 
Daardoor komen zij maar met moeite hogerop. Promovenda Tanya Timmers 
van de Faculteit der Sociale Wetenschappen denkt dat dit anders kan. Door 
de kinderen naar de opvang te sturen en vrouwen te stimuleren om meer 
te gaan werken. “Het moet niet langer vanzelfsprekend zijn dat de vrouw 
opdraait voor de zorg.” tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Drs. Tanya Timmers 
studeerde sociologie aan 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Vlak na 
de afronding van haar 
studie, in maart 2006, 
voerde zij in opdracht 
van het College van 
Bestuur een onderzoek 
uit naar de positie van 
vrouwen en etnische 
minderheden aan de 
EUR. Vervolgens deed 
zij in opdracht van 
het Landelijk Netwerk 
Vrouwelijke Hoogle-
raren (LNVH) en het 
Sociaal Fonds voor de 
Kennissector (So-
FoKleS) een vergelij-
kend onderzoek naar de 
ontwikkeling, uitvoering 
en effectiviteit van 
emancipatiebeleid op 
de veertien Nederlandse 
universiteiten. Sinds au-
gustus 2007 is Timmers 
aangesteld als promo-
vendus aan de Faculteit 
der Sociale Weten-
schappen. In haar 
promotieonderzoek 
besteedt zij aandacht 
aan het emancipatie- en 
diversiteitsbeleid op 
universiteiten. 
 
         De kwestie
Vrouwen in Nederland, 
of ze nou moeder zijn 
of niet, werken veelal in 
deeltijd. Mede daardoor 
staan in het Neder-
landse bedrijfsleven 
slechts weinig vrouwen 
aan de top. Over zorgen 
en werken van vrouwen 
– en mannen – is altijd 
veel discussie. 
Zo vindt NRC Handels-
blad -columniste Heleen 
Mees het onbegrijpelijk 
en bovendien schadelijk 
voor de maatschappij 
dat al die hoogopgeleide 
vrouwen niets met hun 
studie doen. Hoe lang 
duurt het nog voordat 
er op dit punt echt iets 
gaat veranderen?

AF VAN KOSTWINNERMODEL EN 
MOEDERSCHAPIDEOLOGIE
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at is er eigenlijk mis met parttime wer-
ken? “Op zich niks. Parttime werken 
moet gewoon kunnen. Vrouwen, maar 
ook mannen moeten die mogelijkheid 

hebben, ook op de wat hogere functieniveaus. Al-
leen lijkt het parttime werken in Nederland een 
beetje te zijn doorgeschoten. Er wordt hier zo ont-
zettend veel parttime gewerkt, dat er maar heel wei-
nig vrouwen doorstromen naar de top. Als vrouwen 
parttime werken, hebben ze veel minder kans om 
door te stromen naar hogere functies.”

Is dat in andere landen anders? “Ik geloof dat al-
leen vrouwen in Italië, Luxemburg en Malta net zo 
weinig werken als in Nederland. In de andere lan-
den werken vrouwen gemiddeld veel meer uren per 
week. Nu moet ik zeggen dat de arbeidsparticipatie 
van vrouwen in Nederland de afgelopen jaren wel is 
gestegen: van dertig procent in de jaren tachtig 
naar een hoger percentage. We zitten qua arbeids-
marktparticipatie nu gelijk aan de Scandinavische 
landen. Maar je ziet dus wel dat vrouwen in Neder-
land vooral parttime werken, terwijl vrouwen in het 
Noorden veel meer fulltime werken. Hier zijn echt 
die moederschapideologie en het kostwinnermodel 
aanwezig.”

Op zich is het ook niet zo vreemd dat moeders in 
deeltijd werken. Er moet toch iemand voor de kinde-
ren zorgen, en wie kunnen dat beter dan de ouders 
zelf? “Dat is dus ook zo’n punt dat echt in de Ne-
derlandse cultuur zit ingebakken. In bijvoorbeeld 
Amerika is het heel normaal om je kinderen gewoon 
naar de kinderopvang te sturen, al is het voor vier 
of vijf dagen. Dat is daar veel meer geaccepteerd 
dan hier. In Nederland vindt slechts 1 op de 5 men-
sen het acceptabel dat een kind onder de één jaar 
naar de opvang gaat. Dat betekent dat tachtig pro-
cent van de Nederlanders vindt dat één van de ou-
ders, in de meeste gevallen de moeder, thuis moet 
blijven om voor het kind te zorgen. En er zijn na-
tuurlijk ook heel veel voorzieningen voor. De ko-
mende jaren willen ze het ouderschapsverlof verho-
gen van 13 naar 26 weken, zodat vrouwen meer tijd 
hebben om voor de kinderen te zorgen.”

Dus wordt het nog erger met parttime werken? “Ja, 
maar aan de andere kant wil het kabinet meer sti-
muleren dat de kinderen toch naar de opvang gaan. 
Er is bijvoorbeeld steeds betere naschoolse opvang. 
Wat dat betreft wordt er wel meer aandacht aan be-
steed. Omdat men in Nederland ook wel door heeft 
dat wij hier in een bijzondere positie zitten.”

Is dat een minder goede positie? “Als je het hebt over 
het effect daarvan op de doorstroom naar hogere 
functies wel. Vrouwen willen echter vaak tijdelijk 
parttime werken. Als ze dan terug willen naar een 
fulltime baan, dan heeft dat parttime werken wel 
negatieve gevolgen. Onder meer voor de loonont-

wikkeling en de loopbaanontwikkeling. Ook vrou-
wen die een paar jaar helemaal stoppen met werken 
en daarna weer terug willen naar de arbeidsmarkt, 
hebben echt een achterstand. Vaak wordt gezegd 
dat dit kapitaalvernietiging is: hoogopgeleide vrou-
wen die stoppen met werken terwijl er zoveel geld in 
is gestoken om ze zo hoogopgeleid te krijgen.”

Bent u het daarmee eens? “Ja, vooral omdat dat 
drastische gevolgen heeft voor de verdere loopbaan. 

Aan de andere kant vind ik ook dat er in Nederland 
niet echt een goede stimulans is om die vrouwen de 
arbeidsmarkt op te krijgen. Door de marginale las-
tendruk bijvoorbeeld. Zodra een vrouw die parttime 
werkt meer wil gaan werken, wordt de huurtoeslag 
verminderd, de kinderopvangtoeslag verhoogd en 
zo zijn er nog een paar dingen. Het is dus niet echt 
aantrekkelijk voor een vrouw om meer te gaan wer-
ken.”

Dus eigenlijk houdt ons systeem de huidige situatie 
zelf in stand? “Dat klopt. Maar het kabinet wil daar 
nu dus meer aan gaan doen, zoals blijkt uit de plan-
nen voor het emancipatiebeleid voor de periode 
2008-2011. Wat dat betreft zijn we op de goede 
weg.”

Werkt u zelf fulltime? “Ja, en ik ben niet van plan 
om minder uren te gaan werken als ik kinderen 
heb.”
 
Waarom niet? “Omdat ik het fijn vind om fulltime 
te werken. Doordat ik onderzoek doe naar de loop-
banen van vrouwen in de wetenschap weet ik dat 
het hier op de universiteit wel mogelijk is om part-
time te werken. Je komt hier heus ook wel hogerop 
als je vier dagen in de week werkt. Het waarderen 
van de wetenschappelijke output blijft evenwel een 
probleem. Zodra vrouwen parttime gaan werken – 
en dat geldt natuurlijk ook voor mannen – publice-
ren zij minder, maar dat wordt vervolgens zelden 
verrekend. Als een vrouw wil solliciteren en er 
wordt gekeken naar de lijst van wat ze in het verle-
den allemaal heeft gedaan, dan wordt er meestal 
geen rekening mee gehouden dat dit minder is om-
dat ze parttime heeft gewerkt. Daardoor word je 

minder goed gewaardeerd en dat heeft vanzelfspre-
kend gevolgen voor je loopbaan.” 

Is het in de rest van de arbeidsmarkt ook zo dat je 
heel veel moet werken om hogerop te komen? “Zo-
dra een vrouw parttime gaat werken, krijgt ze het 
stempel dat ze geen ambitie heeft, en dus niet aan 
de top thuishoort. Nu zijn er wel steeds meer bedrij-
ven die daar flexibeler mee omgaan, bijvoorbeeld 
door het mogelijk maken van thuiswerken en flexi-

bele werkuren. Dus wat dat betreft wordt daar wel 
wat beter op gelet. Maar doorstromen naar de top 
wordt wel tegengehouden door in deeltijd te wer-
ken.”

Geldt dat zowel voor vrouwen als voor mannen? “Er 
zit wel verschil in. Als een man in deeltijd heeft ge-
werkt, heeft dat voor hem een minder negatief effect 
op het hogerop komen dan voor een vrouw.”

Waar ligt dat aan? “Dat is toch een soort van ste-
reotypering. Van mannen wordt vaak verwacht dat 
zij de rol van kostwinner innemen, waardoor een 
werkgever hem sneller laat doorstromen naar een 
functie waarbij men meer verdient.” 

Zal er op een gegeven moment een goede balans ko-
men van vrouwen en mannen aan de top? “Er stu-
deren nu meer vrouwen dan mannen af aan de Ne-
derlandse universiteiten. Ook op promovendusni-
veau zie je dat het aantal vrouwen bijna gelijk is 
aan het aantal mannen. Volgens het Lissabon Ak-
koord moeten er in 2010 vijftien procent vrouwelijke 
hoogleraren zijn. Of we daar ook zo snel aan ko-
men, dat betwijfel ik. Die vooruitgang gaat waar-
schijnlijk heel erg langzaam. Maar het gaat de goe-
de kant op, mits er mogelijkheden en posities wor-
den gecreëerd voor die vrouwen.” 

Over welke mogelijkheden heeft u het dan? “Behal-
ve een effectief beleid is het van belang dat er een 
omslag in denken plaatsvindt. Dat het lang niet al-
tijd vanzelfsprekend is dat een vrouw meerdere 
werkdagen thuis blijft zitten en voor de zorg voor de 
kinderen opdraait.”

W
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 ‘Als een man in deeltijd heeft 
gewerkt, heeft dat voor hem een 

minder negatief effect op het 
hogerop komen dan voor een vrouw’
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‘BENOEMING ISLAM-
HOOGLERAAR GEEN 
ZAAK VAN KAMER’
Minister Plasterk van Onderwijs weigert 
zich te bemoeien met de mogelijke benoeming 
van Tariq Ramadan als hoogleraar islami-
tische theologie aan de Universiteit Leiden. 
Volgens oppositiepartij PVV is Ramadan, 
onder meer bijzonder hoogleraar aan de 
Erasmus Universiteit, een ongewenste vreem-
deling in Amerika en Frankrijk.

Voor de leerstoel die de Zwitserse islamoloog 
zou gaan bekleden, krijgt Leiden 2,5 miljoen 
euro van het sultanaat van Oman. Het ‘islamo-
fascistisch land’, zou volgens PVV-kamerlid 
Martin Bosma invloed hebben uitgeoefend op 
de benoeming van Ramadan, die overigens 
afgelopen vrijdag zijn oratie aan de EUR hield. 
Volgens de PVV zou Ramadan bovendien ban-
den hebben met Al-Qaida, de vernietiging van 
Israël propageren en geen moeite hebben met 
de steniging van ontuchtige vrouwen. Volgens 
collega Tofi k Dibi van GroenLinks klopt er niets 
van deze beschuldigingen. Hij vindt de benoe-
ming juist een verrijking voor Nederland, omdat 
Ramadan gelooft in de vereniging van islam en 
democratie. 
Plasterk heeft aangegeven weinig met alle 
opmerkingen te kunnen. “Los van de vraag of ik 
het met alle opvattingen van Ramadan eens ben, 
is dit een kwestie van academische vrijheid. Een 
sollicitatiecommissie heeft Ramadan uit veertig 
kandidaten geselecteerd en voorgedragen voor 
een leerstoel. We leven in een vrij land, de Uni-
versiteit Leiden is een openbare instelling. En de 
Tweede Kamer is geen ballotagecommissie die 
knopen doorhakt over dit soort benoemingen”, 
aldus de bewindsman. Hij benadrukt verder 
dat Oman geen voorwaarden heeft gesteld aan 
het fonds voor de leerstoel. “Het sultanaat heeft 
vergelijkbare schenkingen gedaan aan Harvard 
en Cambridge, dus zo vreemd is het niet.”
VVD-kamerlid Halbe Zijlstra heeft begrip voor 
het standpunt van de minister, maar wil wel dat 
de AIVD een uitgebreid antecedentenonderzoek 
doet naar Tariq Ramadan. Maar daarvoor 
moest Zijlstra niet bij de minister van Onderwijs 
zijn. “Dat is een kwestie voor de minister van 
Justitie”, aldus Plasterk. Een woordvoerder van 
de Universiteit Leiden wil niet ingaan op de 
commotie rond de benoeming. “We zijn nog met 
Ramadan in gesprek en meer willen we er niet 
over kwijt.” HOP

Op pagina 37 van dit nummer staat een uitge-
breid interview met Tariq Ramadan. Zijn oratie 
is te beluisteren op www.eur.nl/fsw/ramadan 

STAR organiseerde van 29 oktober t/m 8 november 
de 21ste Management Week, met daarin de Acade- 
mic Conference als topevenement. Onder het thema 
‘Turn Good into Gold’ spraken onder andere CEO 
Ben Verwaayen (British Telecom), minister van 
Financiën Wouter Bos, SER-voorzitter Alexander 
Rinnooy Kan en professor Jeffrey Sachs (Columbia 
University New York) over maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid van bedrijven. Het grootste com-
pliment voor STAR kwam van dagvoorzitter David 
Eades (BBC World): “Wanneer ik had van tevoren 
geweten dat dit evenement gepaard ging met een 
dergelijk hoog niveau en mate van professionaliteit, 
was het vanavond op BBC uitgezonden!” LS

BBC WORLD LOOFT STAR 

KAKKERS BEDREIGEN 
KRALINGEN
Brand, brullen, vernielingen en een ‘piemel door de brievenbus’. Bewoners en winkeliers van 
Rotterdam-Kralingen zijn het zat. Na eerdere problemen met werkloze hangjongeren bedreigt 
een nieuwe groep de deelgemeente: lallende bollebozen van de universiteit en het corps. Maar 
‘feitelijk bewijs’ is er niet. Studenten voelen zich onterecht beschuldigd.

‘Kralingen baalt van overlast’, kopte het AD op 25 
oktober. Schreeuwen, gezang en belletjetrekken – 
de luidruchtigheid van studenten is bekend. Maar 
nu lijken ook vernieling en brandstichting aan de 
orde in de Rotterdamse deelgemeente Kralingen. 
Hangt het samen met het feit dat de buurt veel stu-
dentensociëteiten telt en het de eerste periode van 
het nieuwe academische jaar zijn? Voor de bewoners 
is het duidelijk: de studenten gedragen zich ‘als 
voetbalhooligans’. 
Een anoniem opgevoerde buurtbewoner in het AD 
zag met eigen ogen dat studenten enkele weken ge-
leden de parasol van café Lusthof in de brand sta-
ken, waarop het terras vlam vatte. Vervolgens 
sprong het vuur over naar een boom voor het café, 
die ook volledig afbrandde. Een levensgevaarlijke 
situatie en duizenden euro’s schade, volgens de ei-
genares van het café. 
Er zijn meer klachten. Een knul stak zijn piemel 
door de brievenbus om vervolgens te urineren, ver-
telde een andere buurtbewoonster Marga 
Hirschfeld. En regelmatig worden er bij bloemen-
boetiek ’t Bolletje planten uit de bakken getrokken. 
John van Assendelft, fractievoorzitter van Leefbaar 
Rotterdam, neemt de zaak hoog op. Van de buurt-
bewoners heeft hij begrepen dat het dit keer eens 
niet om hangjongeren gaat, maar om studenten. 
“Wat mij betreft mogen studenten een heleboel. Er 
is echter een grens. We moeten elkaars spullen heel 
laten. Autospiegels intikken. Brand. Zover ging het 
eerder niet; dit is een nieuw fenomeen.” 
Tegen de verontrustende signalen in meldt de poli-
tie Rotterdam-Rijnmond overigens dat het aantal 
voorvallen met studenten niet hoger of lager is dan 
andere periodes in het jaar. “Het is bekend dat stu-
denten altijd wat overlast veroorzaken daarom hou-
den we regelmatig wijktoezicht op studentenavon-
den. Voor de brand hebben we echter niemand kun-
nen aanhouden. En feitelijk bewijs dat de studenten 
de boosdoeners waren, is er niet.” Ook na telefo-

nisch contact met het AD kon de politie niet meer 
opheldering krijgen over de brand. 
Preses Tjebbe Onnes van studentengezelligheids-
vereniging RSC kan niet geloven dat studenten een 
brand stichten. “Natuurlijk lopen studenten wel va-
ker lallend over straat. Maar brandstichting is niet 
studentikoos meer. Het is een misdrijf. Naar aanlei-
ding van de klachten hebben we een intern onder-
zoek ingesteld en zijn nagegaan wie in de buurt was 
die avond. In Bikini, het café in ons gebouw, waren 
een man of 45 aanwezig. Van de leden die naar huis 
liepen langs café Lusthof wist 90 Procent niet eens 
van de brand. Ik durf mijn hand in het vuur te ste-
ken dat niemand van ons betrokken was bij de 
brand.”
Bij Laurentius en de RVSV wisten ze tot het artikel 
in het AD ook niets van de brand en de ongeregeld-
heden. Preses Caroline Hoefsloot van RVSV: “Het 
artikel kwam als een donderslag bij heldere hemel. 
We hebben goede betrekkingen met de buurt. Ik zit 
bijvoorbeeld in de beheerdercommissie. Maar het 
stuk zet ons wel in een kwaad daglicht. Overigens 
belde de gemeente ons na publicatie meteen om te 
melden dat het nieuws niet van de gemeente komt, 
maar van Leefbaar Rotterdam.” 
Ook Laurentius en RSC laken de suggestieve beeld-
vorming. Onnes: “Wij proberen juist op goede voet 
te staan met de buurt. We hebben goed contact met 
de buurtagent. Het is vervelend dat er zo snel naar 
de studenten wordt gewezen.”
Van Assendelft geeft aan dat ‘de zaak inmiddels ge-
normaliseerd is’. Hij vermoedt dat de overlast voor-
al samenhing met de introductieweek. Sinds de 
brand is de overlast inmiddels afgezwakt. Wat hem 
wel gestoord heeft, is dat het bestuur van 
Kralingen-Crooswijk zelf nauwelijks bekend was 
met de problemen van de bewoners en winkeliers. 
Van Assendelft: “Ik ga met het bestuur van 
Kralingen bespreken hoe het toezicht en de commu-
nicatie volgend jaar beter kunnen.” DR

Bos schudt handen met rector Lamberts.                  (foto: LW)
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Erasmus is nooit openlijk uit de kast gekomen, geeft 
Jan Willem de Kok toe, één van de samenstellers 
van de tentoonstelling. “Wel heeft hij onder andere 
brieven gepubliceerd waaruit zijn seksuele geaard-
heid overduidelijk blijkt.” Op de website van het 
Erasmus Center for Early Modern Studies is te le-
zen dat Desiderius in zijn jonge jaren de neiging 
had tot dweperij. Dit komt duidelijk tot uiting in 
een brief die hij schreef aan zijn oudere vriend Ser-
vatius Rogerus: ‘Jouw naam heb ik op mijn tong, 
jou draag ik bij me in mijn hart, jij bent mijn enige 
hoop, jij bent de helft van mijn ziel, de troost van 

mijn leven; als jij er niet bent, heb ik nergens plezier 
in; als jij er bent, is niets onaangenaam; als ik zie 
dat jij opgewekt bent, vergeet ik al mijn verdriet; als 
jou iets onaangenaams overkomt, bij alle goden, 
dan lijd ik er meer onder dan jijzelf’.  
Uit deze tekst kan weliswaar de conclusie getrok-
ken worden dat Erasmus homoseksueel was, zeker 
is het niet. Volgens Jan van Herwaarden, emeritus 
hoogleraar geschiedenis pre-industriële samenle-
vingen, is er altijd een spanningsveld tussen tekst 
en werkelijkheid. “Erasmus leidde een celibatair le-
ven, maar had veel vriendschappen. Naast liefdes-

verklaringen aan mannen zijn er ook passages be-
kend waarin hij aangeeft hoe hij op vrouwen ge-
steld is. Zijn vriendschap met zowel mannen als 
vrouwen van allerlei leeftijden blijkt uit de subtili-
teit van zijn teksten.”
Van Herwaarden vindt het eigenlijk plat om op ba-
sis van Erasmus’correspondentie te stellen dat hij 
homo was. Dat kan natuurlijk best het geval zijn 
geweest, maar wat leert ons dat over zijn gedachte-
goed? Liever focust de hoogleraar zich op het gehele 
oeuvre van de schrijver, want er zit veel meer ach-
ter. “Misschien dienden brieven met genegenheids-
verklaringen aan mannen slechts als oefening en 
zeggen ze veel minder over de werkelijkheid dan op 
het eerste gezicht lijkt.” LS

De tentoonstelling ‘Niet verkeerd, COC Rotterdam 
bestaat zestig jaar!’ is tot en met 2 maart 2008 te 
zien in de Kunsthal in Rotterdam.

ERASMUS NOOIT UIT DE KAST 
GEKOMEN
In ‘Niet verkeerd’, een tentoonstelling over homoseksualiteit, die ter ere van het zestigjarige 
bestaan van COC Rotterdam in de Kunsthal plaatsvindt, prijkt ook de naam van Desiderius 
Erasmus. De vraag is of Erasmus zich daadwerkelijk seksueel aangetrokken voelde tot het man-
nelijke geslacht.

Het is een prijskaartje dat er niet om liegt. Het over-
grote deel van de kosten zitten in de afkoopregelin-
gen, FPU-regelingen en wachtgeld. Veel mensen 
hebben het veld moeten ruimen. Meer dan de helft 
van de 322 mensen kon niet bij de faculteit blijven. 
Zij kwamen in de seniorenregeling, werden in een 
facultaire BV geplaatst, vertrokken vrijwillig of 
kregen ontslag. De kosten van de faculteit voor het 
inhuren van docenten om de gaten van weggevallen 
personeel op te vullen, zitten overigens niet in dit 
bedrag.
Eind 2003 verkeerde de economische faculteit 
(FEW) in dermate penibele omstandigheden, dat 
voor de derde keer op rij gereorganiseerd moest 
worden. De reden voor deze reorganisatie was twee-

ledig. Enerzijds was de financiële situatie van de fa-
culteit uiterst zorgelijk; er was een tekort van 
1,8 miljoen euro waarvan de helft structureel was. 
Anderzijds werd een revitalisering van de faculteit 
als noodzakelijk beschouwd. De naam en faam van 
de economen was aan het verbleken. Dat proces 
moest omgekeerd worden door te focussen op kern-
taken. In plaats van een breed terrein van de econo-
mische wetenschap te bestrijken, moest het onder-
zoek zich voortaan profileren op een beperkt aantal 
gebieden. 
Eind 2007 is er inderdaad sprake van nieuw elan. 
De reputatie van het wetenschappelijk onderzoek 
aan de FEW is weer goed te noemen. De weten-
schappelijke staf is aanzienlijk verjongd en de fa-

culteit heeft een aantal kopstukken binnen weten te 
halen. Ook het onderwijs, waar het aantal vakken 
drastisch werd verminderd, trekt weer meer studen-
ten. 
De U-raad heeft lang moeten aandringen bij het 
College van Bestuur om de informatie te krijgen. 
Voor de zomer voorzag drs. Kees van Rooijen de U-
raad weliswaar van een groot pak papier met veel 
getallen, maar zonder het totale kostenplaatje. Op 
de vergadering van 30 oktober meldde Van Rooijen 
dan eindelijk dat de reorganisatie rond de 12 mil-
joen had gekost. Maar de raad neemt met deze 
summiere mededeling nog geen genoegen. Zij wil 
een specificatie van de onkosten op schrift. Van 
Rooijen heeft toegezegd hierin te voorzien. MG

REORGANISATIE ECONOMISCHE FACULTEIT 
VELE MILJOENEN GEKOST
Na lang aandringen heeft de Universiteitsraad eindelijk duidelijkheid over de kosten van de ingrijpende reorganisatie bij de economische facul-
teit. Bijna onhoorbaar liet collegelid drs. Kees van Rooijen tijdens de overlegvergadering het getal van twaalf miljoen vallen. 

WEINIG VISITE OP BOEIEND 
VERJAARDAGSPARTIJTJE
Onder minimale belangstelling vierde de Erasmus 
Universiteit Rotterdam donderdag 8 november 
haar 94ste verjaardag. Degenenen die wel de moeite 
hadden genomen naar de Aula te komen, werden 
vergast op een uiterst onderhoudend programma, 
dat dit jaar werd verzorgd door de medische facul-
teit. 
Allereerst was daar rector Steven Lamberts die een 
kritische beschouwing gaf over het wel en wee van 
het Erasmus MC. Zo prees hij de research masters 
waaraan de 10 procent best presterende geneeskun-
destudenten deelnemen, maar was hij minder en-
thousiast over het basiscurriculum. Ook was hij te-
leurgesteld dat na vier jaar Erasmus MC er nog 
geen aanwijzingen zijn, dat het door de samenvoe-
ging van ziekenhuis en faculteit bespaarde geld in 

onderwijs en onderzoek is geïnvesteerd, zoals de af-
spraak was. 
Na hem gaf decaan en vice-voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het Erasmus MC, Huibert Pols, 
een zakelijke uiteenzetting over zijn toko, onder de 
noemer ‘passies en ambities’. Hij pleitte onder meer 
voor het stimuleren van nog meer ‘verbeelding’ bij 
onderzoekers door het instellen van ‘durfbeurzen’, 
en voor een gedragscode voor geneeskundestuden-
ten. 
Vervolgens kreeg de Amerikaanse professor Barry 
Bloom de kappa omgehangen en een eredoctoraat 
uitgereikt. De Harvard-medicus van grote reputatie 
hield daarna een boeiend vertoog over de complexe 
problematiek van de wereldwijde maatschappelijke 
gezondheidszorg. GEEregast op  de dies Bary Bloom met kappa.        (foto: LW)
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Arnold Vanderlyde en Cor en Eelco van der Geest 
verzorgden in de diesweek op respectievelijk 7 en 8 
november een gastcollege in sportcentrum Wou-
destein. Vanderlyde legde in zijn boksclinic ‘Figh-
ting Fit for Success’ nadruk op zowel het fysieke als 
het mentale aspect van de sport. Hij stak van wal 
met het vertellen van zijn levensverhaal. “Ik heb de 
sport verheven tot een kunst en de methode die ik 
daarvoor gebruik, wil ik delen. Daarmee hoop ik 
mensen te inspireren bij wat ze doen qua sport, stu-
die of werk.” 
Wat volgde waren wijze woorden over zelfrespect, 
discipline en het creëren van een sterke wil, waarna 
de bokshandschoenen konden worden aangetrok-
ken. Een uurtje flink zweten later konden deelne-
mers van de clinic de voormalige topbokser hun 
pugilistische kwaliteiten met hem meten. Afgestu-
deerd bedrijfskundige Brian Irion wist de Europees 
kampioen van weleer zowaar een paar keer te raken 
onder gejoel van de rest. Complimenten van de 

maestro vielen hem ten deel. “Vanderlyde vond dat 
ik goed op weg was en zeker door moet gaan met 
boksen. Een statement dat me is bijgebleven, is dat 
het minder van belang is om de eindstreep als eerste 
te halen. Het gaat er meer om hoe je die eindstreep 
bereikt. Met andere woorden, techniek is belangrij-
ker.” 
Bij de judoclinic een dag later bracht vader Van der 
Geest met een vlotte babbel zijn ervaringen met het 
coachen van judoka’s ten gehore. Het verschil in be-
geleiden van zijn kinderen en niet-familie kwam ter 
sprake alsook de hectische en slopende dag waarop 
zoon Dennis in 2004 de Olympische bronzen plak 
behaalde. Een les die Van der Geest senior de aan-
wezigen wil meegeven is de maakbaarheid van het 
leven. “Ik zie geluk als de afwezigheid van pech, de 
rest heb je zelf in de hand.” 
Daarna was het de beurt aan zoon Eelco die de be-
ginnende en gevorderde judoka’s enkele fijne kneep-
jes van het judovak voorschotelde. LM

AARZELING OVER 
NUMERUS FIXUS
Na Leiden en Utrecht wil ook de EUR een nu-
merus fixus voor Nederlands recht en fiscaal 
recht. De Universiteitsraad vroeg zich af wat 
er overblijft van de toegankelijkheid van het 
onderwijs als deze trend zich voorzet. De raad 
uitte tevens kritiek op de argumentatie voor 
de numerus fixus van psychologie.

Opleidingen die een maximum aan de instroom van 
het aantal eerstejaars willen stellen, moeten elk jaar 
bij het ministerie een numerus fixus aanvragen. 
Daar de opleiding psychologie aan de EUR een nu-
merus fixus kent, staat dit onderwerp jaarlijks op de 
agenda van de U-raad. Levert het gewoonlijk niet 
veel discussie op, dit jaar wel. Met name de studen-
ten uit de U-raad dreigden aanvankelijk niet in te 
stemmen met de aanvraag voor psychologie. 
Psychologie voert sinds haar oprichting in 2001 
steeds dezelfde redenen op voor de aanvraag: de om-
vang van de staf, de kwaliteit van het onderwijs en 
de grenzen aan voorzieningen zoals de onderwijs- en 
practicaruimten. De onderbouwing wekte enige irri-
tatie bij de U-raad. Het feit dat de opleiding al vijf 
jaar lang deze argumenten opvoert riep bij hem de 
vraag op of psychologie op lange termijn wel een 
ruimere toelating wil. Zo niet, dan vindt de raad dat 
de opleiding deze keuze expliciet moet maken en 
zich niet moet verschuilen achter oneigenlijke argu-
menten. Het was uiteindelijk rector magnificus prof. 
dr. Steven Lamberts die de raad wist te overtuigen 
toch in te stemmen. Hij wees erop dat psychologie 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs wil aanbieden en 
daarom alleen afgestudeerde tutoren met praktijker-
varing inzet voor de begeleiding van groepen en 
geen studenten. Er is echter een beperkt aantal van 
dit soort tutoren voorhanden.
Ook de aarzelingen van de raad over de aanvraag 
van de rechtenfaculteit wist Lamberts weg te nemen. 
Leiden en Utrecht hebben reeds een numerus fixus 
voor rechten, hetgeen voor Rotterdam aanleiding is 
ook een beperkte instroom te overwegen. Het risico 
om overspoeld te worden met studenten die elders 
zijn afgewezen, wil men vermijden. Maar de hoofd-
reden voor het aanvragen van een fixus is de invoe-
ring van een nieuw onderwijsprogramma dat tot 
rendementsverhoging moet leiden. Studenten uit de 
raad twijfelden of een numerus fixus wel het geëi-
gende instrument is om dit doel te bereiken. Ze von-
den dat de toegankelijkheid van het onderwijs in het 
geding dreigt te komen, als een numerus fixus te pas 
en te onpas wordt ingezet. 
De rector wist de U-raad over de streep te trekken 
door de uitzonderlijke situatie van de juridische fa-
culteit te benadrukken. Het nieuwe onderwijspro-
gramma met kleinschalig onderwijs kan volgens 
Lamberts alleen slagen bij een vaste instroom en een 
goede afstemming op de capaciteit van de faculteit. 
De U-raad ging daarop overstag. Het argument 
voor een numerus fixus voor criminologie – slechte 
arbeidsmarktperspectieven bij een onbeperkte in-
stroom – vond de raad overigens wel valide. Ook 
met de numerus fixus voor de studie international 
business administration had de raad geen proble-
men. MG

KAMPIOENEN GEVEN 
SPORTCLINIC

Eelco van der Geest legt vakkundig een clinicdeelnemer op de mat.                                    (foto Levien Willemse)

Arnold Vanderlyde, nog altijd even lean and mean, laat zien hoe er gebokst dient te worden.                     (foto Levien Willemse)



  Gijs van Oenen

WACHTEN
Het dilemma is al zo oud als Plato’s ideale 
staat. Die kende zogenaamde Wachten, die 
waakten over de juiste ordening van de recht-
vaardige staat. In zijn dialoog Politeia legt 
Plato uit hoe deze elite van bewakers moet 
worden opgevoed en onderwezen. En hoe zij 
zich enerzijds onafhankelijk van de gewone, 
minder goed onderwezen en opgevoede bur-
ger  kunnen opstellen, maar anderzijds toch 
de beste beslissingen voor diezelfde burger 
kunnen nemen. Het dilemma luidt: mooie ge-
dachte, maar wie bewaakt de wakers?
 Het is dit klassieke probleem dat zich nu 
weer voordoet in de controverse over de zaak 
Lucia de B. Deze verpleegkundige werd tot le-
venslang veroordeeld plus tbs (later weer zon-
der tbs) omdat zij meerdere patiënten van een 
Haags kinderziekenhuis zou hebben ver-
moord. Een uitzonderlijk hoge straf, ook al op-
merkelijk omdat niet alleen direct bewijs, 
maar ook getuigen en een motief ontbraken. 
De vraag rees of hier misschien sprake was 
van een gerechtelijke dwaling. 
 Sinds kort bestaat er een toetsingscom-
missie die mag bepalen of zo’n zaak voor her-
ziening in aanmerking komt. Zo ja, dan moet 
een volgende commissie uitgebreider onder-
zoek doen en de openbare aanklager advise-
ren of nieuw strafrechtelijk onderzoek nodig 
is. Zo gezegd, zo gedaan. En het oordeel van 
die laatste commissie was hard. 
 De rechters zouden zich op twee fronten 
verkeerd hebben laten voorlichten. Ten eerste 
over de mogelijkheid van dioxinevergiftiging 
als doodsoorzaak. Dat is goed mogelijk, zeiden 
de rechters. Een vooraanstaand toxicoloog 
noemt deze visie nu onjuist en zelfs schok-
kend. Ten tweede over statistiek: hoe groot is 
de kans dat een willekeurige verpleegkundige 
betrokken is bij zeven onverklaarde sterfgeval-
len? Uitzonderlijk klein, meenden de rechters. 
Een op negen, meent nu een leger van hoogle-
raren in de statistiek.
 Schrijver en bioloog Maarten ’t Hart 
sprak in NRC Handelsblad van een heden-
daags heksenproces. In dezelfde krant ripos-
teerde de president van het Haagse gerechts-
hof kort samengevat, dat het strafproces niet-
temin correct was verlopen. De aangevoerde 
bezwaren, zo al juist, waren juridisch irrele-
vant. Hoe dat ook zij, zo’n reactie bevredigt 
niemand. Zij heeft iets van: ‘Fiat justitia, pereat 
mundus.’  
 Dit roept opnieuw de Platoonse vraag op: 
wie bewaakt de bewakers? Ofwel: wie corri-
geert hun feilen? Ironischerwijs lijken de rech-
ters precies dat te missen waar Plato’s wach-
ters in uitblonken: kennis van wis- en natuur-
kunde. Gaan zij zich daarin scholen? Of trek-
ken zij zich terug in hun ivoren alfatoren? Of 
toch maar beter luisteren naar de stem des 
volks? Er staat de rechterlijke macht nog heel 
wat te wachten. 
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 Uit het mobiliteitsonderzoek, uitgevoerd door twee 
studenten bestuurskunde en economie, blijkt dat de 
helft van de studenten gebruik maakt van het open-
baar vervoer, bijna een kwart fietst naar de universi-
teit. 
17 procent van de studenten komt met de auto naar 
de EUR. Gezien het feit dat vrijwel elke student een 
ov-jaarkaart heeft waarmee hij of zij gratis kan rei-
zen, is dit relatief veel. Wel moet rekening gehouden 
worden met deeltijdstudenten die naast hun werk 
een studie volgen; zij bezitten immers geen ov-jaar-
kaart. 
Van de EUR-medewerkers komt 43 procent met de 
auto naar de campus, relatief weinig in vergelijking 
met het landelijke gemiddelde van 59 procent. Op 
regionaal niveau doet de universiteit het helemaal 
goed, want daar reist zelfs driekwart van de werken-
den met de auto. 
Ondanks de mooie score wil de universiteit het auto-
gebruik nog verder terugdringen. Kees Lansbergen, 
directeur van de afdeling facilitair bedrijf (EFB), die 
met personeelszaken opdracht gaf voor het onder-
zoek, vindt dat de universiteit altijd moet streven 
naar verbetering. “De universiteit heeft immers een 
voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaamheid en 
milieu. Minder automobilisten betekent minder par-
keerplaatsen op de campus en een prettiger campus 
voor voetgangers en fietsers.” Een beter milieu is 
daarbij ook goedkoper; de 1335 binnen- en buiten-
parkeerplaatsen op de campus kosten samen tussen 
de 36.000 en 39.000 euro. 
Om die reden heeft het onderzoek ook gepeild hoe 
studenten en medewerkers verleid kunnen worden 
de auto te laten staan en gebruik te maken van alter-
natieve duurzame vervoersmiddelen. Een van de 
mogelijkheden is een financiële prikkel; zoals een 
hogere reiskostenvergoeding of de invoering van be-
taald parkeren, op voorwaarde dat dit ook in het 
omliggende gebied buiten de campus wordt inge-
voerd. Andere ideeën zijn het inzetten van pendel-

busjes of een waterbus bij De Esch voor fietsers uit 
het zuiden die vanwege de Maas moeten omrijden. 
Ook de looproutes van en naar de campus vanaf de 
tramhalte en metrostation Kralingse Zoom moeten 
veiliger en plezieriger. Hierover is contact met de ge-
meente Rotterdam. “Het zou mooi zijn als tramlijn 7 
voor een deel over de campus loopt”, oppert Lans-
bergen. Het hoofd EFB, dat zelf met trein en fiets 
naar de EUR reist, benadrukt dat  alle plannen nog 
suggesties zijn en de komende tijd verder onder-
zocht worden. Zoals de idee van een uitgebreide 
website met alle reisopties en een reisadvies op maat 
voor. “Met de uiteindelijke maatregelen, willen we 
puur het gedrag van mensen veranderen; we doen 
het niet om hen te pesten uiteraard”, aldus Lansber-
gen. LM

AMBITIEUS MOBILITEITSBELEID 
ERASMUS UNIVERSITEIT
De files in Nederland worden steeds langer, maar aan de medewerkers en studenten van de EUR 
zal dat niet liggen. Het autogebruik onder personeel ligt namelijk ruim onder het landelijke 
gemiddelde en studenten reizen voornamelijk met de fiets of het openbaar vervoer, zo blijkt uit 
het mobiliteitsonderzoek van de universiteit.

GENEESKUNDESTUDENT MAG GEEN 
MANNEN OF VROUWEN WEIGEREN
De Erasmus Universiteit Rotterdam wil nieuwe studenten geneeskunde voortaan een contract 
laten tekenen waarin staat dat ze mannen én vrouwen zullen behandelen.

Dat meldde dagblad het Parool. De Erasmus Universiteit wil voorkomen dat studenten pas tijdens 
practica aangeven dat ze om hun geloofsovertuiging niet met mannelijke of vrouwelijke patiënten 
willen werken. Bij de Rotterdamse geneeskundeopleiding doet die situatie zich ‘een aantal maal 
per jaar’ voor, en rector magnificus Steven Lamberts vindt investeren in zulke studenten niet zinvol. 
‘Duizenden anderen staan te trappelen om bij ons medicijnen te studeren’ , zegt hij in de krant. Het 
contract moet studenten van tevoren goed laten nadenken over wat het artsenbestaan inhoudt. 
Overigens is niet zeker dat het document er ook echt komt: er wordt onderzocht of het juridisch haal-
baar is. Andere universiteiten zullen het Rotterdamse voorbeeld niet volgen, meldt het Parool. Ze zou-
den zelden of nooit te maken hebben met het probleem. HOP

Minder automobilisten betekent minder parkeerplaatsen 
op de campus.                       (foto Levien Willemse)
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REVANCHE VAN DE KGB
Een nieuwe Koude Oorlog ligt vooralsnog 
niet voor de hand. Niettemin vertoont het 
Rusland van Vladimir Poetin steeds meer ver-
dachte anti-democratische trekken. Rusland-
correspondent Peter d’Hamecourt – bekend 
van het NOS journaal – sprak hierover voor 
een volle zaal van de EUR.

Rusland is een land met vele gezichten. Het 
ontwikkelt zich allengs als autoritair en nationa-
listisch. Aan de andere kant is er de rijke natuur 
en cultuur. Klassiekers van Tolstoj en Pasternak 
verkopen beter dan de hedendaagse schrijvers. 
“Rusland is wat je ziet maar dan altijd net 
even anders”, zo luidt de boodschap van Peter 
d’Hamecourt op de bijeenkomst ‘Rusland en 
een nieuwe Koude Oorlog’, georganiseerd door 
Studium Generale.
Als d’Hamecourt de balans opmaakt van zijn 
jarenlange verblijf, schetst hij een wrang en 
beangstigend beeld op van het enorme land. 
Tienduizenden Russen sterven jaarlijks een 
onnatuurlijke dood door alcohol, een brand of 
moord. Het is dan ook niet vreemd dat de Rus 
Poetin ‘als een amulet’ ziet dat het land kan 
verlossen. Ook omdat men liever niet meer over 
de ellende nadenkt. Laat Poetin het zootje maar 
schoonvegen, zo denkt de Rus.
De eens zo hoopvolle toenaderingspolitiek, ooit 
ingezet onder Gorbatsjov, is op sterven na dood. 
D’Hamecourt: “Een ‘open Rusland’ is weer 
ver van ons verwijderd. Men vertrouwt andere 
landen niet meer.” Poetin laat bommenwerpers 
de grenzen van het land controleren en speelt 
met nationalisme. Jongeren worden opgevoed 
met een vijandbeeld van het Westen en Oosten. 
Tsjetsjenië wordt onderdrukt. Het bureaucra-
tische apparaat is weer groter geworden dan 
ooit en bevattelijk voor corruptie. Desondanks 
acht d’Hamecourt een nieuwe Koude Oorlog 
onwaarschijnlijk omdat er geen machtsblok-
ken tegenover elkaar staan. “Poetin claimt wel 
een leger van meer dan een miljoen soldaten te 
hebben, maar het zijn bijna allemaal dienstplich-
tigen.” Het gevaar ligt meer besloten in Rusland 
zelf. “Er lijkt een opleving van de KGB gaande. 
De FSB, de voormalige KGB, spreekt nog steeds 
zeer duidelijke nationalistische KGB-retoriek. 
Het is een staat in een staat die niet controleer-
baar is. Er zijn wel media waar intellectuelen in 
mogen schrijven, maar hun dekking is nihil. Het 
zijn plekken om stoom af te blazen, meer niet.”
De kans bestaat bovendien dat Poetin zijn 
partij Verenigd Rusland na het aflopen van 
zijn ambtstermijn gaat leiden en zijn kameraad 
Zoebkov als nieuwe president zal opwerpen. 
Verenigd Rusland stevent af op een verkiezings-
overwinning in december met 60 á 70 procent 
van de stemmen. d’Hamecourt: “Dan is er 
weer een regering van één partij. De vraag is of 
wij daar als democratische Europese lidstaten 
zomaar mee in moeten stemmen.”DR  

IK BEN    
De fotografische exercitie op de Woudestein-campus van kunstenaar Max von Kreyfelt, tijdens een happe-
ning van ‘Greening the Campus’ 27 september, heeft geresulteerd in twee kunstwerken. Von Kreyfelt zette 
zo’n tachtig studenten en medewerkers, of onderdelen van hen, op de plaat en fabriceerde daar een compila-
tie uit getiteld ‘I am’. Blijkbaar had de Amsterdamse kunstenaar nog voldoende materiaal over voor een 
tweede fotocollage die hij de naam ‘fashion bonus’ meegaf. De gefotografeerden krijgen deze week per 
e-mail Von Kreyfelts werken toegestuurd. Wil men een gesigneerd en genummerd kunstwerk, dan wordt 
dat tegen onkosten (ca. 35 euro voor afdrukken en verzenden) op de post gedaan. GE

Met de battle wil de overheid de millenniumdoelen 
meer bekendheid geven onder studenten en hen be-
trekken bij ontwikkelingssamenwerking. Het EUR-
team neemt deel aan de battle als ‘Strijders van het 
licht’. De wedstrijd beslaat vier rondes. In elke ron-
de moeten de 28 teams een fictieve casus oplossen. 
Bijvoorbeeld hoe mensen in een conflictgebied kun-
nen worden geholpen of hoe China van water kan 
worden voorzien. 
In de eerste twee rondes hebben de EUR-studenten 
vooral geleerd dat ze erg realistisch en op hun qui-
vive moeten zijn. Zo hadden ze een idee om vitami-
nepillen te produceren en te verkopen in een con-
flictgebied. “Maar als de bevolking arm is, heeft 
dat weinig zin”, zegt geneeskundestudente Rianne 
van Vliet. “We hebben toen een ander land gekozen 
waar dit wel haalbaar zou zijn.” Studente sociologie 
Gaya Hogenelst en captain van het team vertelt: 
“Bij China was er nog het probleem dat je te maken 
hebt met een overheid die uitgaat van vijfjarenplan-
nen. Daar moet je plan voor watervoorziening wel 
inpassen en dus moet je de kosten en tijdsduur erop 
afstemmen.”
Het feit dat de studenten in het team van verschil-
lende studierichtingen komen, blijkt erg handig bij 
het oplossen van de cases. Zo studeert Marie-Emilie 
Ingen Housz economie en kan goed op de financien 
letten. De teammates, die elkaar kennen van de 
Betrokkenheids Commissie bij studentenvereniging 
RSG, hebben weinig op met ‘antiglobalisme-theo-
rieën’ of het indvidualisme van praktische idealis-
me. Zo doet de naam van Naomi Klein, de 

Canadese journalist en activist en schrijfster van 
het bekende boek No Logo, geen belletje rinkelen. 
Honger en armoede zijn niet op te lossen door geen 
vlees meer te eten of geld te doneren vindt. Hogen- 
elst: “Dat is mij te individueel, de globalisering 
gaat toch door. Daar kan je wel moeilijk over doen, 
maar daar schiet je niks mee op. Beter is het om sa-
men te werken met multinationals en overheden.”  
De studenten zien vooral heil in het bij elkaar bren-
gen van zo veel mogelijk goede organisaties. En 
daarvoor zijn ze flink aan het lobbyen. Zo inter-
viewden de vier minister van ontwikkelingssamen-
werking Bert Koenders voor hun website. Ook ge-
bruiken ze hun eigen netwerk om de jury te overtui-
gen. Rianne lachend: “Het is vaak nummers en 
adressen vragen en veel kletsen. We blijven altijd 
als laatste hangen op bijeenkomsten.”
Op 14 december horen de Strijders van het licht of 
ze de Milennium Battle gewonnen hebben en als be-
loning op reis mogen naar zuidelijk Afrika. 
DR (foto: Ronald van den Heerik)
                 

  

   

IN DE STRIJD VOOR DUURZAAMHEID
In de wedstrijd MillenniumBattle wordt een EUR-team door het publiek momenteel gewaardeerd 
met een tweede plaats. De strijd concentreert zich rondom de vraag wie de meest inventieve (fic-
tieve) plannen ontwikkelt om armoede, ziekte en honger te bestrijden. De aanpak van het EUR-team? 
“Als laatste blijven op bijeenkomsten.”

‘Fashion Bonus’  ‘I am’   

Strijders van het licht: vlnr Rianne, Marie-Emilie en Gaya. 
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Het oplossen van het lerarentekort is belangrijk. Het verho-
gen van de lerarensalarissen is daarvoor noodzakelijk, en dat 
gaat geld kosten. Maar waarom wil Plasterk dat geld koste 
wat kost te pakken krijgen door zijn eigen begroting binnen-
stebuiten te keren? Bestrijden van het lerarentekort levert op 
zich al geld op, door beter onderwijs. Dit betaalt zich namelijk 
uit in zaken als hogere arbeidsproductiviteit en minder crimi-
naliteit.
Als je dit geld echter weghaalt bij het hoger onderwijs, neem 
je met de ene hand wat je geeft met de andere. Het hele idee 
van onderwijsinvesteringen is nu juist dat ze geld opleveren. 
Investeren in de aanpak van het lerarentekort is niet eens een 
verbetering, het is alleen bedoeld om een achteruitgang te 
voorkomen. Als tegelijkertijd het hoger onderwijs wordt uit-
gekleed, gaat het Nederlandse onderwijs erop achteruit. Ver-
gelijk dit met extra geld voor de eerste hulp, dat wordt verkre-
gen door de intensive care te sluiten. 
Plasterks plannen zijn slecht voor de kenniseconomie. Hogere 
studielasten schrikken potentiële studenten af. Dat geldt bij-
voorbeeld voor jongeren die overwegen een lastige studie op 
te gaan pakken in de exacte wetenschappen, of een studie 
met een lange duur, zoals in de medische hoek. Nederland 
heeft bètawetenschappers en artsen nodig om in de eenen-
twintigste eeuw haar concurrentiepositie te handhaven. In 
het licht van hoge studieleningen en collegegelden zullen 
studenten helaas sneller gaan kiezen voor makkelijke studies 
die hen gegarandeerd een diploma opleveren. Wie had het 
ook weer over een zesjesmentaliteit?
De prikkel die uitgaat van een verhoging van studielasten 
schrikt studenten af. Of dat nou komt vanuit een verhoging 
van de collegegelden of het afschaffen van de basisbeurs, stu-
deren wordt dankzij Plasterk duurder en mensen die moeite 

hebben, zullen eerder stoppen met de studie. Studenten die 
nu nog kiezen voor maatschappelijk relevante nevenactivitei-
ten, zoals een bestuursfunctie of een aantal bijvakken, zullen 
eerder gaan voor een bijbaan die de rekening uit het rood kan 
halen. Het is begrijpelijk om studenten op hun prestaties af te 
rekenen, maar dat gebeurt al via de bestaande regelingen. 
Dit kabinet laat zich met de plannen van Plasterk van haar 
slechtste kant zien. Hoe kan de minister nog pretenderen om 
betrouwbaar te zijn richting mensen die een paar jaar gele-
den met hun studie begonnen en nu een stevige prijsverho-
ging op hun dak krijgen? Om nog maar niet te spreken van de 
juridische problemen als toezeggingen ineens worden her-
roepen. Plasterks plannen tonen bovendien weinig gevoel 
voor solidariteit. De hogere drempel om te gaan studeren zal 
juist bij kwetsbare groepen zoals kinderen van ouders met 
een lage opleiding, allochtonen en laatbloeiers hard aanko-
men. Een van de belangrijkste functies van onderwijs is nu 
juist om iedereen, ongeacht afkomst, gelijke kansen te bie-
den. Dit principe, dat ook wel bekend staat als sociale mobili-
teit, lijkt nu door de PvdA te zijn verlaten.

Snijden in het onderwijs is geen slimme oplossing. Andere 
mogelijkheden liggen voor het oprapen, bijvoorbeeld door 
een aantal van de dure cadeaus van de regering - zoals gratis 
schoolboeken - te vergeten. Plasterk snijdt zich in de praktijk 
met zijn voorstellen om het hoger onderwijs te laten betalen 
voor het lerarentekort alleen maar in de vingers. 
 
Ton Monasso is voorzitter van de Jonge Democraten, Lisa 
Westerveld is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

KRUIDENIERSMENTALITEIT PLASTERK UITERST 
SCHADELIJK
minister Ronald Plasterk wil de lerarentekorten aanpakken. Een goed voorstel, want het bestrijden van het lerarente-
kort is hard nodig. Minder is dat Plasterk dit mogelijk wil financieren door de collegegelden te verhogen of de basis-
beurs voor studenten af te schaffen. Zijn plan heeft daardoor veel nadelen voor zowel maatschappij als student. 

Opinie

Begreep ik, dat u destijds bezwaar maakte tegen de kap van 
één plataan bij de bestuurskamer van de heer Oosterwijk, dan 
zult u nu stelling kunnen nemen tegen een kapvergunning 
voor 9 bomen (voorshands ongespecificeerd), welke bij de 
deelgemeente Kralingen-Crooswijk is aangevraagd door het 
facilitair bedrijf van de EUR. 
Als omwonende en als verdediger van al het gezonde groen in 
deze deelgemeente en in deze wijk zal ik mij tot het uiterste 
verzetten tegen deze kapvergunning, tenzij natuurlijk sprake 
is van zieke bomen, waarvoor een herplantverplichting 
bestaat . 
Ik doe dat niet alleen omdat ik van huis uit ben voorzien van 
een duurzaamheidopdracht maar ook ter ondersteuning van: 
1. De Stadsvisie 2035 waarin wethouder Karakus ons allen 

verzoekt om te strijden voor het behoud van een leefbare en 
fraaie woonomgeving; 
2. Het feit, dat de EUR zich koestert in het bezit van tenminste 
2 leerstoelen Duurzame Samenleving, hetgeen misschien nog 
niet is doorgedrongen tot alle regionen van de EUR; 
3. De door het Stadsbestuur geventileerde overtuiging, dat 
Rotterdam koploper is op milieugebied; 
4. De trendbreuk, die waarneembaar is in Europa, om tot 
gedragsverandering te geraken teneinde onze planeet van 
verdere verloedering te verlossen. 

Jaap van Oostendorp

KAPPEN VAN BOMEN
Brief

Noot van de redactie: 
Ieder jaar controleert - in de zomermaanden - een onafhanke-
lijke en gecertificeerde boomchirurg de bomen op de campus. 
Dit jaar was zijn advies om negen bomen te kappen wegens 

ziekte of gevaar voor omvallen. Het betreft hier wilgen, sier-
kersen, een es en een populier. Herbeplanting zal plaatsvin-
den, daar waar het advies van de boomchirurg positief is. GE
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STUDENTENHUIZEN  
BRANDVEILIG?
Uit een onderzoek van de studentenvakbond 
LSVb blijkt dat studentenhuizen en -kamers niet 
voldoen aan de nodige brandveiligheidseisen 
zoals rookmelders en vluchtroutes. Zijn EUR-
studenten zich hiervan bewust? 

Eveline de Vries, schakeljaar geschiedenis: “Met 
negen meisjes woon ik in een verenigingshuis 
van RVSV. Aan alle wettelijke voorschriften qua 
brandveiligheid is in ons huis voldaan en we 
letten er zelf op dat de gangen leeg zijn en de 
vluchtdeuren vrij. De rookmelders testen we 
regelmatig, want er hoeft maar iets aan te 
branden in de keuken en dat ding gaat af. Bin-
nen het huis hebben we afgesproken om geen 
brandende kaarsen onbeheerd achter te laten 
en lampen en elektrische apparatuur netjes uit 
te doen in plaats van op stand-by te laten 
staan.” 

Matthijs van der Burg, zesdejaars bedrijfskunde: 
“Ik woon samen met twee vrienden, maar we 
doen niets aan brandveiligheid. We hebben 
geen brand- of rookmelders en geen blussers. 
Ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht en er is 
ook nog nooit iets voorgevallen. Het regelen 
van dit soort dingen is duur. Wat we wel doen 
is, opletten dat we niet teveel elektrische ap-
paraten aansluiten op hetzelfde stopcontact 
en we trekken alle stekkers eruit als we op va-
kantie gaan. Mijn ouders doen ook niets aan 
brandveiligheid, dus ik heb niet het goede 
voorbeeld gekregen.” 

Zhen-Lei Chang, tweedejaars IBA: “Ik woon in 
een veilig gebouw van Stadswonen waar twee 
keer per jaar alle sloten worden gecheckt en 
gekeken wordt of er geen obstakels in de gang 
staan. Verder gaan alle deuren naar buiten 
open, zodat je er gemakkelijk uit kunt zodra je 
moet vluchten. Ik woon met vier mensen in 
een unit en er hangt in ieder geval één brand-
melder, maar ik heb er geen op mijn kamer. Ik 
moet bekennen dat we veel gebruik maken 
van verlengsnoeren, tot nu toe is dat altijd 
goed gegaan. Wel is er een keer kortsluiting 
geweest, maar dat kwam omdat er teveel 
kookplaten aan stonden.”

Claire Oude Elferink, derdejaars rechten, en Yore 
van Straelen, zesdejaars bedrijfskunde: “Wij wo-
nen in hetzelfde studentencomplex dat be-
heerd wordt door Stadswonen. Qua rookmel-
ders, brandblussers en dergelijke zit het dus 
wel goed. Regelmatig wordt de brandslang 
voor de grap gebruikt, dus we weten er mee 
om te gaan! En rookmelders testen we bij 
voorkeur ’s nachts, leuk voor de buren. Maar 
zonder gekheid; het is belangrijk dat er gelet 
wordt op de brandveiligheid. Zeker in studen-
tenhuizen waar bijvoorbeeld vaak kaarsen 
branden zonder toezicht.”

  Aangeschoten

MARTINE KRET 
8 oktober 1944 – 29 oktober 2007

Per 15 oktober 1991 trad Martine Kret in dienst bij de toen nog faculteit der Bedrijfskunde 
als beleidsmedewerker onderzoek. Op 1 november 1998 ging zij aan de slag als senior 
beleidsmedewerker onderzoek bij de afdeling onderwijs en onderzoek.
Nu, negen jaar na haar aantreden, hebben we afscheid van haar moeten nemen. 
Martine was voor ons een prima collega. Zij vormde met haar positieve instelling een bindend 
element van de afdeling. Bij Martine was er (bijna) nooit sprake van problemen: zij dacht in 
oplossingen. Door haar betrokkenheid en bevlogenheid slaagde ze erin dat men net een stapje 
harder ging lopen, iets meer zijn best ging doen om een nog beter product te maken. Zo heeft zij 
tijdens haar O&O-periode meermalen een uitstekend beoordelingsrapport van het onderzoek 
helpen voorbereiden; als een spin in het web zorgde zij ervoor dat alles op tijd en tot in de puntjes 
gereed was.
Dankzij haar werk- en levenservaring, haar vele contacten in en buiten de universiteit en haar 
persoonlijkheid heeft zij een grote bijdrage kunnen leveren aan onder meer de ontwikkeling van 
de kwaliteitszorg, en de organisatie van het onderzoek
Het – zoals ze altijd zei – ‘timmeren van leerstoelen’ ging haar ook heel goed af. Veel hoogleraren 
hebben (meestal zonder het te weten) met haar te maken gehad. 
Het secretariaat van het College van Decanen vervulde ze met precisie maar ook met veel plezier. 
Ze had een speciale band met ‘haar decanen’.
We missen haar, haar verhalen en haar lach. Haar humor, steun en advies. De afdeling is met 
Martine een markante persoonlijkheid verloren. 
Zij blijft voortleven in onze gedachten.

Anita Ax, Hoofd afdeling onderwijs en onderzoek
Steven Lamberts, Rector Magnificus

In memoriam

Van der Schot



’BEZINT EER GE BEGINT’; 
EERST DENKEN, DAN KIEZEN

Bijna een derde van de eerstejaars studenten moet door het bindend studie-
advies jaarlijks de opleiding verlaten. Studenten zouden zich om die reden 
vooraf beter in hun studie moeten verdiepen. Maar hoe kiezen ze eigenlijk? 
En moet er wel zo’n druk op staan? Het raadsel dat studiekeuze heet.
                 tekst  Geert Maarse illustratie Enio Ramalho

Om aankomende 
studenten te helpen bij 
hun studiekeuze, staan, 
naast de Studiebeurs 
in de Jaarbeurs, legio 
hulpmiddelen ter 
beschikking. Scholieren 
kunnen op internet 
terecht voor tests 
als kiesjestudie.nl of 
studiekeuze123.nl en 
vanuit middelbare 
scholen, maar ook 
op de hogescholen en 
universiteiten, worden 
voorlichtingsdagen 
georganiseerd. 
Daarnaast is het steeds 
vaker mogelijk in de 
praktijk te ervaren 
hoe het leven van een 
student eruit ziet. Zo 
organiseert de Erasmus 
Universiteit naast de 
reguliere voorlichting 
ook meeloopdagen 
en ‘proefstuderen’. 
Op 31 januari en 12 
februari 2008 biedt 
de EUR de kans om 
op laatstgenoemde 
manier een studie uit te 
proberen. Zaterdag 29 
maart staat de campus 
in het teken van de 
‘Erasmus Lentedag’, 
waarop voorlichting 
gegeven wordt over 
Bacheloropleidingen. 
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et was iets algemeens”, zegt Matthijs Bak-
ker schouderophalend als hem gevraagd 
wordt waarom hij voor de studie bedrijfs-
kunde koos. Hij zit in zijn vijfde jaar en 

volgend jaar begint hij met zijn master. Leuk is het 
niet echt. Toch kan hij helder uitleggen waarom hij 
niet iets anders gaat doen: “Ten eerste omdat ik er 
niet van overtuigd ben dat ik een studie zou kunnen 
vinden die ik niet voor honderd procent suf zou vin-
den; ten tweede omdat ik 23 ben en een diploma 
wil; en als laatste omdat het lekker makkelijk is en 
ik er een hoop dingen naast kan doen.”
Volgens Joke de Wit, studieadviseur aan de rechten-
faculteit, komen veel studenten op deze manier tot 
hun studiekeuze. “Ik denk dat dit soort keuzes heel 
vaak vanuit efficiëntie-overwegingen tot stand ko-
men. En dat men ook probeert zo de studie te halen. 
Minimale inzet, maximaal rendement.” Om studen-
ten toch te stimuleren een bewustere keuze te maken 
en de opleiding binnen de gestelde tijd af te ronden, 
zijn de afgelopen jaren legio maatregelen getroffen. 
Eén daarvan is het in 2005 universiteitsbreed inge-
voerde bindend studieadvies (BSa) waarbij studen-
ten binnen een bepaalde periode een minimum aan-
tal studiepunten moeten behalen om de studie te 
mogen vervolgen. De afgelopen twee jaar moesten 
door deze regeling jaarlijks ongeveer achthonderd 
studenten het veld ruimen, bijna eenderde van de 
totale hoeveelheid eerstejaarsstudenten. 
Maar het BSa is niet het juiste wapen tegen het on-
zorgvuldig maken van de studiekeuze, vindt de 
Landelijke studentenvakbond (LSVb). Volgens 
voorzitter Lisa Westerveld ligt het probleem elders: 
bij de studiekeuze. Met het BSa wordt volgens de 
bond alleen het symptoom bestreden. “Wat wij heel 
erg merken”, legt Westerveld uit, “is dat veel stu-
denten met verkeerde verwachtingen aan een studie 
zijn begonnen. Het schort aan voorlichting.”
Dat kan wel zo zijn, vindt De Wit, maar lang niet 
alle studenten zijn zelf actief bezig met hun studie-
keuze: “Dan gaat zo’n groep leerlingen met school 
naar de onderwijsbeurs in de Jaarbeurshallen en 
het enige wat daar gebeurt, is dat ze bezig zijn pen-
nen te scoren en andere gadgets.” Ze kan het ze 
moeilijk kwalijk nemen. “Ik weet niet of je het on-
verschillig moet noemen. Het is ook erg moeilijk.”
Moeilijk of niet, de keuze wordt gemaakt. Op basis 
waarvan is lang niet altijd duidelijk, volgens Anne-
Marije Poorter, studieadviseur bij geschiedenis. 
“Studenten zijn zichzelf vaak helemaal niet bewust 
van hun motieven”, aldus Poorter. “Het werkt vol-
gens mij een beetje hetzelfde als bij het schrijven 
van een scriptie; pas tijdens het proces ga je de din-
gen verantwoorden.”
De Wit is vanuit de rechtenfaculteit al jaren betrok-
ken bij het voorlichtingsproces aan scholieren. Ze 
denkt dat veel studenten nauwelijks weten waar ze 
aan beginnen: “Je moet goede voorlichting geven, 
maar het is natuurlijk moeilijk voor een middelbare 
scholier om een studie rechten goed in te schatten. 

Als je een taal gaat studeren, heb je die taal meestal 
ook op de middelbare school gehad. Dat geldt niet 
voor rechten, dat is een abstracter gegeven.”
Om echt te weten wat een opleiding inhoudt, moe-
ten aankomende studenten volgens De Wit toch al 
gauw een aantal zaterdagmiddagen investeren, iets 
wat veel hen nalaten. Vaak richten ze zich op een 
opleiding en houden daar krampachtig aan vast, 
ziet De Wit. Ze vindt niet dat opleidingen mooier 
voorgesteld worden dan ze zijn. Veel vaker is het 
juist de student die z’n keuze idealiseert. “Ze heb-
ben er in eerste instantie geen voorstelling van, 
maar als hun beeld van een studie eenmaal is be-
paald, probeer het dan maar eens te veranderen.”

Even wennen  EUR-studente Esmeralda 
Kerst is na vele omzwervingen inmiddels bezig 
aan haar derde opleiding. Ze had al twee studies 
geprobeerd op het hbo, maar voelde zich daar niet 
thuis. Het beeld dat ze vooraf van die opleidingen 
had, bleek totaal niet te kloppen. Van haar eerste 
studie pedagogiek sprak het oriënterende karakter 
haar aan. Ook wezen studiekeuzetests en een 
interesse voor hulpverlening deze richting op. Maar 
eenmaal op de Hogeschool Rotterdam bleek ze in 
de praktijk al vrij snel zwaar hulpverlenend werk te 
moeten verrichten. Te zwaar, vond ze. 
Voor de overstap naar haar tweede opleiding, Me-
dia & Entertainment management aan Inholland, 
heeft ze achteraf niet echt een reden. Het leek een 
brede studie, en media interesseerden haar wel. 
Maar de opleiding bleek ook bar weinig theoreti-
sche achtergrond te bieden. Kerst: “Het hield in-
houdelijk weinig in.” 
Via een vriendin kwam ze vervolgens in aaraking 
met de studie algemene cultuurwetenschappen aan 
de EUR. “Toen ben ik een keer een college gaan bij-
wonen,” vertelt ze, “en het klikte.” Omdat ze geen 
vwo-diploma of propedeuse had, schreef ze zich in 
voor het colloquium doctum, een toelatingstest voor 
studenten boven de 21. Niet de makkelijkste weg, 
maar nu heeft ze het naar haar zin: “Ik doe iets 
waarbij ik mijn passie kwijt kan.”
Dealniettemin was het wel even wennen. Kerst 
haalde in haar eerste jaar genoeg punten, maar het 
ging niet vanzelf. Ze legt uit: “Voor het eerst van 
mijn leven moest ik hard studeren. Het feit dat ik 
niet kon falen, gaf een gigantische druk.” Zonder de 
hertentamens had ze een negatief bindend studiead-
vies gekregen. “Op zich denk ik dat die druk goed 
is, anders gaat het straks net zoals bij mijn andere 
opleidingen.”
Moeten sommige studenten wennen aan het stude-
ren, anderen moeten wennen aan het studentenle-
ven. Toen Jesse van der Lee vijf jaar geleden aan 
zijn studie begon, was hij zeker van zijn keuze: 
“Toen ik veertien jaar was, wist ik al dat ik Be-
drijfskunde wilde doen. Ik had het idee dat ik daar-
mee een bestuurlijke functie in een onderneming 
kon gaan invullen.” Van der Lee ging naar Rotter-

dam omdat de studie daar goed aangeschreven 
stond, en omdat het ver van huis was. 
Maar de verleidingen van het studentenleven in de 
grote stad kwamen zijn studie niet ten goede. Zijn 
overtuiging en goede voornemens ten spijt, haalde 
hij uiteindelijk niet genoeg punten om door te mo-
gen naar het tweede jaar. “Zes ects waren niet ge-
noeg voor het bindend studieadvies”, grinnikt hij. 
Omdat hij ‘toch wel leuk zat’ in Rotterdam schreef 
Van der Lee zich vervolgens in voor de opleiding 
economie. Maar daar kon hij zijn draai niet vinden 
en inmiddels is hij weer terug bij bedrijfskunde, dit-
maal aan de VU. Spijt heeft hij niet van zijn omweg: 
“Ik geloof nog in het model dat je studie niet alleen 
een papiertje is, maar een manier om jezelf als mens 
te ontwikkelen; nieuwe vrienden, het hebben van 
een bijbaantje en voor het eerst op jezelf wonen.”

Volwassen worden  Het huidige 
onderwijssysteem laat de meeste studenten echter 
steeds minder tijd om te genieten van het leven 
buiten de collegebanken. Poorter ziet dat studenten 
worden gedwongen snel volwassen te worden, 
hun studie te voltooien en een plaats te vinden op 
de arbeidsmarkt. “Soms gaat dat proces te snel”, 
merkt ze op. Maar hoe leuk een beetje aanrommelen 
ook mag zijn, de ontdekkingsreis die de studenten-
tijd voor velen is, moet ergens van betaald worden. 
Wanneer studenten langer studeren dan nodig 
is, kost dat niet alleen de student maar ook de 
samenleving geld. Poorter: “Dan is het nodig dat 
iemand tegen ze zegt: Dit kun je maatschappelijk 
gezien gewoon niet maken.”
De reacties op de effecten van het BSa zijn wisse-
lend. Zo is Poorter van mening dat het aantal aan-
modderende studenten geschiedenis afneemt, ter-
wijl De Wit op de rechtenfaculteit nauwelijks ver-
schil ziet. Was de uitval daar afgelopen jaar door 
het BSA een kleine veertig procent, voor de invoe-
ring in 2005 was sprake van eenzelfde percentage. 
“Wat men graag wilde was een rendementsverho-
ging bewerkstelligen”, vertelt De Wit, “dat zie ik 
vooralsnog niet aan de einder gloren.” 
Een ondoordachte studiekeuze is toch de belangrijk-
ste oorzaak van het voortijdig beëindigen van een 
opleiding, denkt De Wit. Volgens haar zal het BSa 
hier weinig aan veranderen. Zolang studenten niet 
weten wat ze moeten verwachten, is het dus dweilen 
met de kraan open? De Wit: “Ik denk dat heel veel 
studenten gedreven zijn om hun studie nominaal te 
halen. Dat ze er in de loop van de tijd achter komen 
dat ze de zaak onderschat hebben, is een volgend 
probleem.” BSa kan op den duur dan juist de kiem 
vormen van een ‘zesjescultuur’: slechts vakken ha-
len om een negatief studieadvies te voorkomen. De 
Wit: “Die studenten willen het maximale uit de situ-
atie halen, maar met een minimale inzet. Het is heel 
berekenend. ” Of zoals Matthijs Bakker stelt: “Ik 
doe mijn studie zo efficient mogelijk. Met zo min 
mogelijk inzet haal ik straks mijn diploma.”

H

pagina

17



BOBLIJN 
MEETS PLUKJESLOOK
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Bij het horen van termen als ‘boblijn’, ‘out of bed look’ en ‘coupe de soleil’ weet iedereen dat 
we het over haardracht hebben. Maar dat ‘het pannenkoeken-effect’, de ‘Engelse look’ en 
de ‘plukjeslook’ ook termen zijn uit de wondere wereld van knippen en verven is wellicht 
nieuw. Alle bovenstaande ingrediënten vonden we terug op de universiteitscampus waar 
we medewerkers en studenten de haren van het hoofd vroegen. Ons haarteam bestond uit 
‘haarexpert’ Maurice Beijersbergen, eigenaar van hippe kapsalon Hypekappers Rotterdam, 
EM fotograaf Ronald van den Heerik en EM-journaliste Annemieke Ruggenberg.  
                                   tekst t Annemieke Ruggenberg fotografie Ronald van der Heerik



BOBLIJN 
MEETS PLUKJESLOOK

Patrick Koetsier (19), 
bedrijfskunde

Patrick: “Ik heb dit kapsel nu zo ongeveer twee jaar. 
Hiervoor heb ik veel verschillende stijlen gehad. 
Het is wat langer geweest en ik heb mijn haar ook 
een keer met zo’n scheiding naar opzij gedragen. 
Ik ga ongeveer één keer in de acht weken naar de 
kapper. Wat ik met mijn kapsel wil uitstralen, is 
in ieder geval geen bepaalde ‘style’. Het moet er 
vooral representatief uitzien en niet superhip of 
zo. Ik wil mijn kapsel graag een beetje neutraal en 
netjes houden.”

Haarexpert Maurice noemt het kapsel van Patrick 
een ‘out of bed’, oftewel ‘niets-aan-de-handkapsel’. 
“Als ik jou was, zou ik wax gaan gebruiken in 
plaats van gel. Wanneer je gel gebruikt, wordt je 
haar zo in ‘strengetjes’ verdeeld. Jouw haar is best 
dun, waardoor je bij het gebruik van gel snel van 
die kleine streepjes gaat zien.” 

Jolynn Ho (25), 
vrijetijdsmanagement

Jolynn: “Ongeveer een maand geleden heb ik dit 
kapsel laten knippen. Sinds een paar weken heb ik 
het zelf in deze kleur geverfd. Het is nu vrij rood, 
maar na een aantal keer wassen gaat die felle kleur 
wel een beetje weg. Hiervoor had ik het veel langer. 
Ik heb het toen in één keer naar deze lengte laten 
knippen. Om mijn haar mooi en verzorgd te hou-
den, gebruik ik geen dure of speciale producten. Ik 
heb het idee dat dit niet echt veel uitmaakt. Onge-
veer vier keer in het jaar ga ik naar de kapper en 
laat ik het het liefst steeds weer anders knippen.” 

Maurice: “Ik vind het een leuk kapsel, maar de lij-
nen zijn nog wat hard. Je kunt dit kapsel zogezegd 
meer ‘uitslizen’ en het iets meer uitwerken. Verder 
vind ik zowel de kleur als het model goed bij haar 
staan.”

Fulya Pak (19), 
rechten

Zowel de fotograaf, de haarexpert als de journaliste 
zijn het erover eens: “Wat een origineel kapsel!” 
Fulya: “Ik krijg wel vaker reacties op mijn kapsel. 
De krullen zijn van mezelf en de onderkant van 
mijn haar maak ik stijl. Ik ben in juli voor het laatst 
naar de kapper geweest. Ik ga niet zo vaak want ik 
maak me er vaak zorgen over of een kapper het wel 
goed zal doen. Vaak knippen ze mijn haar dan kor-
ter dan dat ik wil. Om mijn haar zo te krijgen zoals 
het nu zit gebruik ik eigenlijk alleen mousse.” 

Maurice: “Mousse kun je beter niet gebruiken, dat 
maakt je haar namelijk droog. Je zou voor jouw 
krullen het beste kappersspullen kunnen kopen. 
Deze verzorgen je haar en dat is belangrijk voor 
jouw krullen om ze er gezond en glanzend uit te la-
ten zien. Ik vind haar kapsel erg apart, het is anders 
dan anders. Ik heb er verder niks op aan te merken. 
Het enige is dat je haar ietwat pluist.” 

Mihaela Dodik (22), 
psychologie

Mihaela: “Ik heb lang gezocht naar het beste 
kapsel wat bij mijn gezicht past. Ik vind het 
namelijk erg belangrijk dat de onderste pieken naar 
buiten vallen. Ik heb echt een moeilijk gezicht. Mijn 
gezicht is vrij smal en dan staat lang haar al snel 
een beetje lijzig. 
Ik laat mijn haar eigenlijk zelden in Nederland 
knippen. Ik ga liever in Kroatië naar de kapper. 
Daar ga ik iedere zomer heen en soms ook nog met 
kerst. Ik ben erg tevreden over de manier waarop 
mijn haar daar wordt geknipt. In Nederland is het 
wel eens misgegaan. Ik ben toen echt ontzettend 
boos geworden en heb een hele scène gemaakt!” 

Maurice: “Heb je er wel eens aan gedacht om een 
pony te nemen?” Mihaela: “Ja, dat heb ik ook wel 
eens gehad, maar dat vond ik toch minder leuk dan 
hoe ik het nu heb.” Maurice: “De bovenkant van je 
haar vind ik wat massief. Dat zou je nog wat meer 
in kunnen laten knippen zodat het wat mooier rond 
je gezicht valt.”
 

pagina

19



pagina EM 07 rubriek reactie  

20 15 november 2007 achtergrond redactie@em.eur.nl

Alex Pijpker (25), 
vrijetijdsmanagement

Op de vraag of Erasmus Magazine hem een paar 
vragen mag stellen over zijn kapsel, denkt Alex 
even na. Uiteindelijk stemt hij toe. Over zijn wat 
langere haren zegt Alex: “Ik laat mijn haar groeien 
totdat ik er genoeg van krijg. Ik ga sowieso niet va-
ker dan één keer per jaar naar de kapper.”
Ondanks dat Alex niet bewust iets met zijn kapsel 
wil uitstralen past het wel bij zijn levensstijl. “Ik 
ben zogenaamd ‘alternatief ’ en mijn kapsel past 
daar wel bij. Ik houd van alternatieve rock, indu-
strial en punk muziek. De manier waarop ik me 
kleed, alswel de manier waarop ik mijn haar draag 
passen wel in die stijl.”

Maurice: “Ik vind dit langere haar wel bij je pas-
sen. Het heeft voor mij een beetje een ‘Engelse look’. 
Je zou je haar ook in een staartje kunnen dragen, 
vooral wanneer het nog langer is.”

Stijn Geraets (25), 
geneeskunde

Stijn: “Om mijn haar te stijlen gebruik ik 
Niveacrème. Zo houd ik mijn krullen enigszins on-
der controle. Wanneer ik dat niet doe word ik met 
een afro wakker!”
Zoals veel mannen die wij spraken, gaat ook Stijn 
zo om de twee, drie maanden naar de kapper. Als 
dokter in spe wil hij vooral dat zijn kapsel er netjes 
en verzorgd uitziet. 

Maurice: “Mijn advies is dat je de bovenkant van je 
kapsel wat korter moet knippen. Doordat het bo-
venop zo zwaar is, krijg je een beetje een ‘pannen-
koekeneffect’. Door het boven op wat in te laten 
knippen zou het wat mooier vallen.”

Matthijs Wouterse (20), 
bedrijfskunde

Het kapsel van Matthijs ziet eruit alsof hij zich ie-
dere morgen inspant om er een netjes geheel van te 
maken. Niets blijkt minder waar. Matthijs: “In an-
derhalve minuut ben ik klaar met het stylen van 
mijn haar. Ik gebruik wax en van die glibberige gel 
uit zo’n grote groene pot. Ik draag hetzelfde kapsel 
al vanaf de middelbare school. Deze plukjes-look 
past bij mij!”

Maurice vraagt Matthijs: “Was je je haar voordat 
je naar bed gaat?” “Nee, ik ga er zo mee slapen 
en douche me altijd ’s ochtends”, antwoordt 
deze. Maurice: “Waarom ik dit vraag, is omdat je 
hoofdhuid veel talg aanmaakt wanneer je zo’n soort 
gel gebruikt. Hierdoor wordt je haar uiteindelijk 
erg droog. Ik zou je dus willen adviseren om je haar 
iedere dag te wassen.”



Conclusie
Na een uitgebreide tour rond de campus en de medische faculteit kwamen wij tot de conclusie dat de gemiddelde Erasmus-student het veilig houdt wat betreft 
haardracht. Hanenkammen, felle kleuren of andere gewaagde kapsels zijn ver te zoeken. Een beetje student wil ‘representatief ’ en ‘netjes’ voor de dag komen en 
past daar ook zijn of haar kapsel aan.

pagina

21

Odile Frauenfelder (43), Nurse 
Practitioner bij neonatologie
 
Odile reageert enthousiast wanneer wij haar aan-
spreken op haar bruinrode lokken. “Wat toevallig 
dat je me nu net aanspreekt, want ik ben net bij de 
kapper geweest. Ik heb mijn haar laten verven en 
knippen. Het is nu wat roder dan normaal. Ik verf 
mijn haar altijd, omdat ik mijn grijze haren wil ver-
bergen!” 
Odile past haar kapsel aan haar werkomstandighe-
den aan. “Ik moet het zowel privé als op het werk 
gemakkelijk kunnen dragen, en het moet er natuur-
lijk representatief uitzien. Om te zorgen dat mijn 
kapsel er altijd verzorgd uit blijft zien ga ik zo om 
de zes à zeven weken naar de kapper.” 

Als advies geeft Maurice aan dat een scheiding op-
zij en een tintje lichter erg goed zouden staan.

Annet de Regt (39), besteller bij 
Neurowetenschappen

Annet: “Paars, zwart, oranje, blond, er is geen 
haarkleur die ik niet gehad heb. Kort heb ik mijn 
haar al heel lang, dat vind ik gemakkelijk. Mijn 
haar kleur ik altijd zelf, dit keer met waterperoxide. 
Eng vind ik het al lang niet meer om iets ‘geks’ met 
mijn haar te doen. Haar is maar haar en niets is me 
te gek. Mijn kinderen zijn een goede graadmeter, 
die zeggen me altijd eerlijk hoe iets staat.”

Maurice is enthousiast over het haar van Annet. 
Het doet hem denken aan Posh Spice. “Een a-sym-
metrisch kapsel past goed bij haar gezichtsvorm.” 

Jeffrey Luk (19), 
bedrijfskunde

Jeffrey: “Al een half jaar lang heb ik dit kapsel. Ik 
hou ervan om te variëren met verschillende stylen. 
Ik ga altijd naar Tony and Guy in Rotterdam, daar 
knippen ze het precies zoals ik wil. Op internet kijk 
ik vaak naar plaatjes van kapsels en ik volg de Ko-
reaanse trends. Op de cover van Koreaanse bladen 
zie ik dan vaak een kapsel dat ik leuk vind. Om 
mijn haar in model te krijgen gebruik ik een speci-
aal spulletje; clay, een soort droge wax.”

Maurice: “In principe heeft Jeffrey een goed kapsel, 
mits het matje een aardig stuk korter is. En aange-
zien hij nogal veel en dik haar heeft, zou ik hem wil-
len aanraden het haar wat ‘dunner’ te maken.” 



STEUNTJE IN DE RUG VOOR STUDENTEN 
MET FUNCTIEBEPERKING

Wat is Kurzweil 3000?
Kurzweil 3000 is een 
softwarepakket dat 
mensen met dyslexie on-
dersteunt in het lezen en 
maken van teksten. Het 
biedt de mogelijkheid 
om documenten in te 
scannen, samen te vat-
ten en mp3’s te maken 
van de gesproken tekst. 
In het T-gebouw zijn in 
de bibliotheek (T4-50, 
het BIC) twee compu-
ters beschikbaar voor 
alle EUR-studenten die 
willen werken met de 
meest uitgebreide versie 
van Kurzweil 3000. De 
kosten van dit pro-
gramma zijn normaliter 
€ 1325. Studenten die 
hun bevindingen met 
het softwarepakket 
rapporteren aan het 
SZD-project, komen 
in aanmerking het 
programma gratis thuis 
op de eigen pc drie 
maanden verder uit te 
proberen. Er zijn overi-
gens goedkopere versies 
van het programma op 
de markt. Meer infor-
matie over SZD: www.
eur.nl/szd

pagina EM 07 rubriek reactie  

22 15 november 2007 achtergrond redactie@em.eur.nl

rank Wareman, medewerker bedrijfskunde informa-
tietechnologie (BIT), is erg positief over de mogelijk-
heden en het gebruiksgemak. Dyslectische studenten 
kunnen er artikelen in Word, pdf-bestanden of inge-
scande boeken mee laten voorlezen. De spraakkwali-

teit is verrassend goed; woorden worden met klemtoon uitge-
sproken, wat de duidelijkheid bevordert. Andere mogelijkheden 
van het programma zijn het instellen van de spraaksnelheid, 
moeilijke woorden vertalen of uitleggen, en er loopt in de tekst 
een blokje mee, zodat je kunt zien waar je bent gebleven. 
De zevendejaars rechtenstudente Noortje Braam (26), kampt met 
dyslexie. Ze is enthousiast over het computerprogramma. “Lezen 
en schrijven doe ik altijd hardop, maar met deze software kan ik 
luisteren via een koptelefoon en ben ik anderen niet tot last.” 
Het gebruiken van de speciale software was ook onderdeel van 
de cursus ‘Studeren met dyslexie’, georganiseerd door SZD. Tij-
dens deze cursus leren dyslectische studenten, behalve het beter 
lezen van teksten en het ordenen van lesstof, ook hoe ze om kun-
nen gaan met hun beperking. “Er wordt aandacht besteed aan 
acceptatie van de beperking,” legt Nicoline Lodeweges uit, pro-
jectleider van SZD. Zo heeft Braam veel bijgeleerd: “Als ik in de 
bibliotheek een tekst las, en iemand stootte me aan om gedag te 
zeggen, moest ik daarna helemaal opnieuw beginnen omdat ik 
niet meer wist wat ik daarvoor had gelezen. Ik dacht dat ik niet 
normaal was, maar bij de cursus werd ik gerustgesteld; het hoort 
erbij.”
Het project SZD biedt studenten met functiebeperkingen de mo-
gelijkheid gebruik te maken van regelingen en voorzieningen om 
prettiger te kunnen studeren. Volgens Lodeweges is onbekend 
hoeveel studenten met een functiebeperking aan de EUR stude-

ren. “We moeten afgaan op een landelijke schatting van zo’n 850 
studenten.” Andersom weten functiebeperkte studenten vaak 
niet voor welke voorzieningen ze in aanmerking komen. Studen-
ten ontdekken dat soms pas in het derde jaar, zoals Braam.
“Sommige studenten verzwijgen dat ze een beperking hebben. 
Ze denken, ik ben nu al zover gekomen op de universiteit, ik red 
het zelf wel”, vertelt Lodeweges. “Maar volgens landelijke on-
derzoeksstatistieken is de studieuitval onder functiebeperkte stu-
denten twee keer zo hoog”, licht de projectleider toe. “Terwijl met 
een extra beetje hulp bij de studie, deze studenten vaak al gehol-
pen zijn.” 
Om die reden worden eerstejaars opgeroepen zich in te schrijven 
bij SZD waarna ze een tienpuntenkaart ontvangen met de voor-
zieningen die voor hen beschikbaar zijn. Studenten krijgen eerst 
een persoonlijk intakegesprek met een studentendecaan om te 
overleggen welke andere voorzieningen de student eventueel kan 
gebruiken. Vanaf de start van het project begin september, heb-
ben zo’n twintig eerstejaarsstudenten zich aangemeld.
Het softwareprogramma voor dyslectici is hopelijk ook een im-
puls voor het onderwijs zelf, meent Lodeweges. “Neem Black-
board bijvoorbeeld. Het zou fijn zijn als docenten goed georden-
de, liefst voorgescande teksten op het web zetten, zodat alle stu-
denten het eenvoudig kunnen lezen en gebruiken. Daar heeft ie-
dereen immers profijt van.” Volgens de projectleider moeten do-
centen ervan doordrongen worden dat dyslectici op een makkelij-
ke en eigentijdse manier goed ondersteund kunnen worden. 
“Wij, als dyslectische studenten, moeten keihard werken om mee 
te komen met de rest”, ervaart Braam. Het eerste steuntje in de 
rug is gezet.

Dyslectische EUR-studenten kunnen sinds een maand gebruikmaken van het 
softwareprogramma Kurzweil 3000 in de bibliotheek van RSM. De installa-
tie van het programma is onderdeel van het project ‘Studeren zonder drem-
pels’ (SZD) dat studenten met een functiebeperking ondersteunt tijdens hun 
studie.                        tekst  Lindemarie Sneep illustratie Unit20
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Willem Schinkel: ‘De 
Nederlandse maat-
schappij na Pim For-
tuyn lijkt zich in een 
vervelende status quo te 
bevinden, waar geen 
ruimte is voor een linkse 
oplossing.’

GEVAARLIJK EXORCISME 

WETENSCHAPSAGENDA

16 NOVEMBER

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie mw. D.A.M. Festen
Prader-Willi Syndrome Clini-
cal Aspects and Effects of 
Growth Hormone Treatment

15.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie Mw. M.N. Elstak
Flipping the Identity Coin, 
The comparative effect of 
perceived, projected and de-
sired organizational identity 
on organizational identifica-
tion and desired behavior

16.00 uur
Aula (W)
Oratie dr. T. Kuiken
“One world, one pathology”

19 NOVEMBER

12.00 - 13.00 u.
Zaal H17-02, H-gebouw (W)
Research on Monday
Spreker: Eckhard Janeba, 
Univ. Mannheim
Titel: The Globalization of Tax 
Policy: What German Politici-
ans believe
Research on Monday (info: 
Tinbergen Institute, tel. 
4088900)

20 NOVEMBER

16.00 uur
Senaatszaal (W)
Oratie prof.dr. T.J. Dowd
The Ebb and Flow of Success: 
Musicians in the Fields of Po-
pular and Classical Music

21 NOVEMBER

09.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie K. Steketee
Molecular Mechanisms of 
Androgen Receptor Function

11.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie O.I.I. Soliman
Advanced Quantitative Echo-
cardiography

13.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie K. Overzet
Gene Therapy for RAG-defi-
cient Severe Combined Im-
munodeficiency

Voor EUR-socioloog Willem Schinkel is ‘het gezever’ over de canon en het 
integratiedenken in de wetenschap en politiek het beste bewijs dat identiteit 
niet vastligt maar altijd wordt gevormd – in deze onzekere tijden zelfs weer, 
zowel door links als rechts, op een ziekelijke, crypto-racistische manier. Een 
Nederlandse samenleving met eigen identiteit? “Nee, dank u!”
 tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse

en socioloog met de hamer, zo wordt de 31-jarige Willem 
Schinkel in 2005 al genoemd na publicatie van zijn proef-
schrift ‘Aspects of Violence’. Bravoure kenmerkt ook zijn 
net gepubliceerde, vuistdikke studie, ‘Denken in een tijd 

van sociale hypochondrie’ - volgens hem zelf ‘een diagnose die 
alle sociale diagnostiek overbodig maakt’. De hele westerse soci-
ale ideeëngeschiedenis passeert hierin de revue. En eens niet om 
slaafs de voorgeschiedenis van zijn onderzoek te schetsen. De 

toonzetting is niet zelden nietzscheaans ironisch, afkeurend zelfs. 
Bijna verontschuldigend: “De volgende keer moet ik maar eens 
normaal schrijven. Het is ook een beetje angry young man ge-
drag.” Toch blijkt uit zijn woorden dat er meer noodzaak achter 
zijn stijl zit dan hij hier doet geloven. De geagiteerdheid in zijn 
boek, en het laatste hoofdstuk waarin hij het engagement niet 
schuwt, verraden dat.
Wat hem stoort is de omgang met integratie, die volgens hem 

E



15.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 
7 (H)
Promotie P.C.A.M. Buijtels
Clinical Relevance of Non-tu-
berculous Mycobacteria in 
Zambia
23 NOVEMBER

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie F. Ravazzolo
Forcasting Financial Time Se-
ries Using Model Averaging

26 NOVEMBER

12.00 - 13.00 u
Zaal H17-02, H-gebouw (W)
Research on Monday
Spreker: Konstantin Sonin, 
NES Moscow
Titel: Dictators, Repression 
and the Median Citizin
(info: Tinbergen Institute, tel. 
408 8900)

19.30 uur
DikT, Hoogstraat 110, Rotter-
dam
Wetenschapscafé; Care, Cure 
or Control? Denken over het 
dieet
Dr. Rick Dolphijn
www.science4you.nl

28 NOVEMBER

09,45 uur
Faculteitsgebouw Collegezaal 
7 (H)
Promotie drs. B.J. Krenning 
Quantitative Three-dimensi-
onal Echocardiography

11.45 uur
Faculteitsgebouw Collegezaal 
7 (H)
Promotie drs. A.E.C. Broers
Interleukin-7 and Hemato-
poietic Stem Cell Transplan-
tation Beyond the Thymus

13.45 uur
Faculteitsgebouw Collegezaal 
7 (H)
Promotie drs. A. Demirkiran
Dynamics of Regulatory T 
Cells in Clinical Liver Trans-
plantation

15.45 uur
Faculteitsgebouw Collegezaal 
7 (H)
Promotie drs. B.O. Verburg 
Fetal Growth and Develop-
ment

29 NOVEMBER

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie drs. A. Gelderblom
Scholing van werkenden via 
ICT: deelname kosten en ba-
ten

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie B. Feng
A Genetic Epidemiological 
Study of Nasopharyngeal 
Carcinoma

16.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie ir. S.P. Boot
Economic Policy Instruments 
and Evaluation Methods in 
Dutch Water Management

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

pagina

25

stiekem gestuurd wordt door het aloude, ‘hardnekkige waanidee’ 
van de maatschappij als een organische eenheid, als een lichaam 
met natuurlijke grenzen. “Sociologen maken zich er bijna alle-
maal schuldig aan. Ze promoten het idee van een vaststaande 
maatschappij. Het denken van vandaag wordt door dat gevaar-
lijke idee beïnvloed. Kijk maar naar onze zoektocht naar ‘culture-
le canon’. We richten een nationaal museum op. We bepalen ob-
sessief wat wel en niet binnen onze samenleving hoort. Terwijl 
nooit ergens heeft vastgestaan wat de Nederlandse maatschappij 
is en wat de burgers moeten zijn. De discussie over de canon laat 
precies zien hoe we bepalen wie en wat we zijn, door kunstmatig 
te bedenken wat we vroeger waren. Een overspannen, paradoxale 
situatie!”

Incompatibel  In een tijd van globalisering met veel 
migratie en economische onrust is er nog iets dat het verlangen 
naar een perfect afgeronde staat aanwakkert. “Er is geen 
doel meer”, zegt Schinkel. “In een goddelijke of technisch-
wetenschappelijk zalige toekomst geloven we niet meer. Maar 
doordat we wel denken over onze samenleving als een lichaam, 
en lichamen sterven nu eenmaal, is het zonder kop en zonder 
benen geworden.”
En in afwachting van het enige einddoel – de dood – kijkt de sa-
menleving volgens Schinkel als een hypochonder naar haar li-
chaam. “We bevoelen onze maatschappij daarom op allerlei 
kwaaltjes en symptomen. Maar het woord hypochonder zegt: 
veel is waan, inbeelding. Er bestaat niet zoiets als een ‘lichaam’ 
of ‘samenleving’ met grenzen die staan gekerfd in atomen of mo-
leculen. Toch heeft het ‘wensbeeld’ van een samenleving duide-
lijk zijn werking. Om zichzelf te wapenen doet het zich in moeilij-
ke tijden veel sterker voor. Het gaat overdreven op zoek naar zijn 
eigenheid. Tegelijkertijd zet de maatschappij de verschillen met 
andere culturen veel geprononceerder dan nodig aan. De rottige 
invloeden binnen de maatschappij zelf worden op het conto van 
de andere cultuur geschreven. Die invloeden moeten eruit ge-
werkt.” 
Met alle kwalijke gevolgen van dien. “Naar een witte Hollander 
kijken we niet. Maar ben jij Mohammed die een crimineel feit 
pleegt, dan gaan we meteen onderzoeken. Welke verklaring heb-
ben we als eerste? Heel gemakkelijk richten we ons meteen op de 
cultuur. We zeggen: jij behoort tot de andere cultuur, die incom-
patibel is met onze verlichte maatschappij. Dan zijn we van je af. 
Maar waarom zien we de problemen met ‘de Marokkaanse cul-
tuur’ pas bij de tweede generatie immigranten? Dat is toch 
vreemd. De eerste generatie zou toch veel dieper in die ‘slechte’ 
cultuur hebben gezeten? Uit empirisch onderzoek blijkt dat ‘de 
allochtonen van de tweede generatie’ grotendeels dezelfde waar-
den als wij aanhangen. Het grote culturele conflict bestaat niet. 
Ik denk dat de sociaaleconomische positie van deze groep veel 
belangrijker is. En onze nadruk op de cultuur dreigt slechts waar 
te maken dat een groep zich verder verwijdert.”

Guantánamo Bay  “De maatschappij die wij, bewust 
of meer onbewust, hypochondrisch scheppen is utopisch en 
perfect. Alles wat er niet in past, hoort er zogenaamd niet bij. 
Boerka’s waren al verboden voordat iemand er een gezien had. 
Terwijl de boerka, net zoals vrouwenbesnijdenis en eerwraak, een 
totaal marginaal verschijnsel is. Vlak nadat Mohammed B. de 
moord op Van Gogh pleegde, werd Rita Verdonk voorgehouden 
dat Mohammed B. volgens de criteria eigenlijk een goed 

geïntegreerde jongen is. Waarop Verdonk zei: ‘Nou, kennelijk 
toch niet.’ De vreemde situatie doet zich voor dat Mohammed na 
een misdaad opeens niet goed geïntegreerd meer is.” 
“In een hypochondrische situatie willen we niet accepteren dat 
kwalen voorkomen. We schuiven het probleem af, door het a prio-
ri te definiëren als de andere cultuur. Terwijl het onderscheid bui-
ten de benadrukking ervan niet bestaat. De maatschappij heeft 
eerder een integratieprobleem als geheel. Het wegzetten als ‘de 
andere cultuur’ is een schijnoplossing. Er is een gevaarlijk soort 
exorcisme gaande, omdat ‘de zogenaamde ander’ buiten de maat-
schappij komt te staan. De wetten die voor iedereen gelden, gel-
den klaarblijkelijk niet meer voor hem. Guantánamo Bay is een 
voorbeeld. We moeten niet vergeten dat Nederland ook gevange-
nissen heeft waar illegalen worden vastgehouden zonder een 
vorm van proces, zolang we maar willen. Je kunt na een jaar op 
straat worden gezet en dezelfde dag weer worden opgepakt.”

Blut und Boden  “Laat er geen misverstand 
over bestaan”, riposteert Schinkel alvast op het verwijt van 
cultuurrelativisme, “de ene waarde kan beter zijn dan de 
andere.” Wanneer het nodig is zegt hij ‘keihard’ voor bepaalde 
verlichtingswaarden te staan. Maar deze waarden opdringen 
betekent vervallen in verlichtingsfundamentalisme. “Het 
is contradictoir dat we uit naam van het verlichte idee van 
tolerantie nu zo ontzettend intolerant zijn. Het idee van 
culturalisme zei dat mensen in verschillende culturen leven. Het 
was een argument tegen racisme. Nu zien we langzamerhand 
dat dit idee zich tegen zichzelf keert. Het wordt tegenwoordig 
gebruikt voor racistische doeleinden. Ja, er zijn verschillende 
culturen en die zijn incompatibel. Die moet je niet willen mengen. 
Dat achterliggende culturele racisme noem ik culturisme.” 
De vraag is natuurlijk of we uit die vermaledijde denkfiguur 
kunnen breken. De Nederlandse maatschappij na Pim Fortuyn 
lijkt zich in een vervelende status quo te bevinden, waar geen 
ruimte is voor een linkse oplossing. “Bizar is dat het politiek in-
correcte denken eigenlijk het politiek correcte denken van tegen-
woordig is. Wanneer links met een oplossing zou komen roept 
men in koor: dat is de linkse kerk met verouderde, politiek correc-
te motieven. Links heeft alleen maar de culturistische toon van 
rechts in wat verzwakte vorm kunnen overnemen.” 
Is er eigenlijk een uitweg? “Ik heb laten zien dat het sociologische 
denken in een vastomlijnde maatschappij eeuwenoud is. Het is 
ook functioneel. Zo bepaalt een volk wie of wat ze is. Zeker in on-
zekere tijden zal het mechanisme verhevigd terug komen. Elke 
keer zal er worden ingesloten en buitengesloten. Zelfs de Tweede 
Wereldoorlog met het organische geloof in Blut und Boden heeft 
er geen einde aan gemaakt.” Het ontwapeningsvoorstel van 
Schinkel zal steeds opnieuw geformuleerd moeten worden: “We 
moeten, zeker als sociologen, integer kijken naar het sociale. Het 
onderscheid tussen binnen en buiten wordt altijd gemaakt. Dat 
denken moet je constateren, maar niet overnemen. Want dan legi-
timeer je het. Als politici en burgers moeten we, denk ik, het ge-
vaar niet overdrijven. En soms moet ook incidenteel gevaar op de 
koop toe worden genomen. Je vervalt anders in totalitarisme.”

Willem Schinkel: ‘Denken in een tijd van sociale hypochondrie; aan-
zet tot een theorie voorbij de maatschappij’; uitgeverij  Klement, 
november 2007. ISBN:  978-90-8687-017-2.  Prijs: 37,95 euro.
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SUIKERZOET 
EN HILARISCH
Liefhebbers van bombastische popliedjes opge-
let! Er is een nieuwe ster aan het front, en zijn 
naam luidt Jens Lekman. 

Eerlijk is eerlijk, helemaal nieuw is de jonge Zweed 
niet. In kleine kringen van fijnproevers wordt 
Lekman al sinds zijn debuut-cd ‘When I Said I 
Wanted To Be Your Dog’ nauwlettend in de gaten 
gehouden. Dit werkje uit 2004 en opvolger ‘Oh 
You’re So Silent Jens’ bezorgde hem de status van 
groot talent.
Met de verschijning van ‘Night Falls Over 
Kortedala’ lost de zanger deze belofte volledig in. 
Op dit nieuwe album is een volwassen muzikant te 
horen die zijn plaats in de popmuziek heeft gevon-
den, ergens tussen het serieuze troubadourwerk van 
Leonard Cohen en de kitsch van ABBA en de 
Village People. Een bijzondere combinatie van intie-
me teksten en suikerzoete melodieën, waar 
Morrissey het patent op heeft. 
Toch is Night Falls Over Kortedala veel meer dan 
een tribute aan de frontman van eighties groep The 
Smiths. Waar de soloplaten van de Britse dandy 
standaard in verveling uitmonden, laat Lekman een 
vrolijk en fris geluid horen. Dit zit hem vooral in de 
melodieën die je gemoedstoestand aantasten als 
zonnestralen op een koude winterdag. Nog erger is 
dat ze je, voordat je er erg in hebt, een halve cd aan 
het neuriën en fluiten hebben gebracht. ‘Sipping of 
the Sweet Nectar’ is de grootste draak en komt zelfs 
gevaarlijk dicht in de buurt van de begintune van 
de tv-serie ‘Love Boat’. 
Ook tekstueel is Night Falls Over Kortedala sterk, 
met ‘A Postcard to Nina’ als hilarisch hoogtepunt. 
Nina faket een relatie met de zanger om haar vrien-
din voor papa te verbergen. De zogenaamde 
schoonvader blijft Lekman maar lastig vallen met 
aandachtvragende mailtjes. Daarop stuurt hij 
Nina’s vader wekenlang met een modern kluitje in 
het riet. ‘I send back out of office auto replies’. JS

Met drie Gouden Kalveren en de Prijs van de 
Nederlandse Filmkritiek was de film op het 
Nederlands Filmfestival in Utrecht de grote winnaar. 
Een opvallende keuze, naast grote publieksfilms als 
‘Kruistocht in Spijkerbroek’, ‘Nightwatching’ en 
‘Kicks’. ‘Tussenstand’ vertelt volgens de jury ‘een ei-
genzinnig verhaal en combineert een gedurfde eigen 
cinematografische stijl met fantastische acteerpresta-
ties.’ 
De film is een onconventioneel portret van een ont-
wricht, hedendaags gezin, waarvan de drie leden elk 
op hun eigen manier toenadering zoeken, maar teveel 
met zichzelf in de knoop liggen om hierin te slagen. 
Als de zeventienjarige Isaac zich in een stilzwijgend 
isolement keert, zijn de gescheiden ouders genood-
zaakt elkaar op te zoeken. In een poging het contact te 
herstellen met hun zoon, stuiten ze op elkaars onmo-
gelijkheden. 
Dat verhaal vertelt Tussenstand inderdaad op vol-
strekt eigen wijze. In volle cafés zien we hoe de ou-
ders, in gesprek met elkaar of met een ander, het ver-
mogen te communiceren lijken te zijn kwijtgeraakt. 
De egocentrische, brallerige borreljournalist Martin 
en de larmoyante, tobberige Roos, vinden elkaar en-
kel in een schaamteloos serveren van snoeiharde bele-
digingen. De camera duikt hierbij benauwend dicht 
op de hoofdpersonages, zodat acteurs Elsie de Brauw 
en Marcel Musters alle ruimte krijgen de wanhoop en 
onmacht van het scherm af te laten spatten.

Deze beklemmende dialogen staan in schril contrast 
met verstilde, sobere scènes waarin Isaac (Stijn 
Koomen) door onbekende huizen dwaalt, met zijn 
Samoeraizwaard speelt of zijn op de deur kloppende, 
hysterisch wordende moeder negeert. De kloof tus-
sen ouders en zoon is hierin prachtig uitgebeeld. 
Tussenstand volgt een duidelijk stramien. De haast 
meditatieve scènes met Isaac worden steevast opge-
volgd door een cafégesprek, die ook weer een vaste 
opzet volgt. Dit contrast werkt ijzersterk, maar de 
gebruikte stijl is opvallend. Omdat de film ook nog 
eens een vaag verhaal en nauwelijks vooruitgang in 
de personages kent, heeft hij meer weg van een au-
diovisueel kunstwerk dan een speelfilm. Regisseur 
Mijke de Jong lijkt een enkel beeld op te willen teke-
nen. Hiermee wordt het een momentopname of, na-
tuurlijk, een tussenstand.
De Jong werkte intensief samen met de acteurs. En 
dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In twee penseel-
streken wordt een karakter neergezet, dat zo realis-
tisch is, dat het iedereen bekend voorkomt. 
De film vertelt geen ingewikkeld verhaal, maar legt 
het onvermogen van gewone mensen op buitengewo-
ne, aangrijpende wijze bloot. Tussenstand is een 
feestje van de acteurs en regisseur. En een intensieve 
kijkervaring voor de bioscoopbezoeker. GM

‘Tussenstand’  draait dagelijks in Lantaren/Venster.

MOOIE, EIGENZINNIGE ACTEURSFILM
Zelden wordt in Nederland een film gemaakt die de subsidie daadwerkelijk verdient, maar regis-
seur Mijke de Jong laat zien hoe het moet. ‘Tussenstand’ is origineel en loopt over van passie. 

Artiest: Jens Lekman; cd: ‘Night Falls Over 
Kortedala’; label: Secretly Canadian.

Elsie de Blauw en Marcel Musters als Roos en Martin in ‘ Tussenstand’ .
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Proza en poëzie met een glas water, een katheder en 
een microfoon. Meer niet. Dit is de simpele en doel-
treffende formule van Nur Literatur, dat georgani-
seerd wordt door Judith Kühne, Ernest van der 
Kwast en Jorg Schellekens. 
Op 17 november komen een zevental auteurs naar 
Rotterdam om een voordracht te houden, waaron-
der de Vlaamse veelschrijver Herman Brusselmans. 
Zijn meest recente roman, ‘De perfecte koppijn’, is 
naar goede gewoonte een bestseller. Ook Iris Koppe 
is present. Zij won in 2004 de BNG Jonge 
Schrijversprijs Nederland. Hierna werd ze colum-
nist bij de online-jongerensite Spunk. Ze publiceer-
de onder andere in NRC Handelsblad en was vaak 
te gast in het VPRO-radioprogramma ‘De 
Avonden’. Koppe studeert politicologie aan de UVA.
Sinds zes seizoenen wordt een reeks aan bekende 
topauteurs en onbekende talenten gepresenteerd 
aan een breed en nog steeds groeiend publiek. Er 
vonden tot nu toe vijftien edities plaats op uiteenlo-
pende locaties in Rotterdam. Optredende auteurs 
waren onder anderen Marcel Möring, Hagar 
Peeters, Yusef el Halal, Jaap Scholten, Tom Lanoye, 
Ramsey Nasr en Joost Zwagerman. Nur Literatur 4 
en 8 waren speciale festivaledities voor het 
Lowlands festival in 2002 en 2003. GE

BRUSSELMANS 
EN KOPPE BIJ 
NUR LITERATUR
Op Zaterdag 17 november vindt alweer de 18e 
editie van ‘Nur Literatur’ plaats, het 
Rotterdamse podium voor ‘de letteren en niets 
dan de letteren’.

Nur Literatur 18 is op zaterdag 17 november in mu-
seum Boijmans van Beuningen; aanvang 20.15 uur, 
deur open 19.30 uur; toegang € 5,-; reserveren via  
reserveren@nurliteratur.nl ; voor meer informatie 
zie www.nurliteratur.nl 

Spelen jullie alleen covers?  Randy: “Eerst wel ja, 
maar nu we zijn hard bezig met eigen nummers. 
Voor Het Oor van Erasmus moeten we wel. Als je 
covers speelt beschouwen mensen je toch een beetje 
als een bruiloftbandje. Wat betreft onze eigen num-
mers, ben ik vaak verantwoordelijk voor de tekst en 
doet Wesley de muziek. Ik heb niet zo’n muzikale 
aanleg, (lacht) ik bedoel met noten en zo.”

Studie of muziek, wat is belangrijker?  Randy: “IBA 
neemt best veel tijd in beslag. De studie gaat voor 
op dit moment, als ik dat diploma heb kan ik altijd 
nog de muziek in. Maar dat wil ik wel heel graag, 
want muziek is eigenlijk toch heel belangrijk voor 
me, ook als uitlaatklep.” 

Wat was het leukste optreden dat jullie gedaan heb-
ben?  Randy: “Ik denk Pasar Malam Besar, het 
grootste Euraziatische festival van Europa. Dan sta 
je ineens op het Malieveld in Den Haag voor zes, 
zevenhonderd man te spelen. Dat is wel heel gaaf. 
We waren van tevoren een beetje bang of we onze 
tent wel vol zouden krijgen.” 
  
Welke invloeden zijn in jullie muziek terug te vin-
den?  Randy: “Mijn grootste idool is Alicia Keys, 
maar ik wil niet haar muziek maken. Het is fantas-
tische muziek, qua stem, performance en hoe het in 
elkaar zit, maar wij willen toch een andere kant op. 
Met de band spelen we veel echte soul en funk. 
(Wesley Nuis komt binnenlopen met twee tassen en 
een gitaar, excuseert zich voor zijn te laat komen en 
gaat snel zitten) Mooi, help jij eens, waar is onze 

muziek mee te vergelijken?” 
Wesley: “Misschien is het een beetje hetzelfde als 
Incognito (een jazzy funkband uit de jaren tachtig). 
Maar jij geeft de muziek gewoon heel erg een eigen 
soul mee.”
Randy: “Uiteindelijk neem je allerlei invloeden tot 
je en geef je daar een eigen draai aan. Angie Stone, 
Alicia Keys, Joss Stone.”
Wesley: “Met name Joss Stone denk ik ja. Maar 
ook oude dingen (grinnikt), uit de platenkast van je 
vader.”
Randy: “Van het begin tot het einde. Van Stevie 
Wonder en de Everly Brothers tot de Rolling sto-
nes.”

Hoe gaat het nu verder?  Wesley: “Naast onze band 
Mowmite ben ik ook bezig met Blox, een hiphop-
band. Die maakten eerst gebruik van elektronische 
beats, ik probeer dat te vervangen door een band.”
Randy: “Ik wil sowieso ooit een cd uitbrengen. Er 
liggen wel nummers op de plank, maar het is ge-
woon heel erg duur om de studio in te duiken. Je be-
taalt per uur. Voordat je twee, drie nummers hebt 
opgenomen ben je zo een dag verder. Maar Wesley 
doet de popacademie, dus die kan nu waarschijnlijk 
wel wat regelen.” GM

GEEN BRUILOFTBANDJE
IBA-studente Randy Soewarno en gitarist Wesley Nuis wonnen in Plan C het ‘Erasmus 
Coversongfestival’. Met ‘How come you don’t call me’ van Alicia Keys sleepten ze zowel de jury- 
als de publieksprijs in de wacht. Tijdens bandcontest ‘Het Oor van Erasmus’ zijn ze in grotere be-
zetting te zien.

‘Het Oor van Eramsus’ vindt op 22 november plaats 
in muziekcafé EXIT en wordt georganiseerd door 
Erasmus Cultuur. Meer informatie: www.eur.nl/eras-
muscultuur

Winnaars van het ‘ Erasmus Coversongfestival’ Wesley Nuis en Randy Soewarno in actie.

Iris Koppe
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Door dubieuze politieke spelletjes laten de Grieken 
echter niet hem, maar Odysseus met de eer strijken. 
Diep gekwetst trekt Ajax zich terug. Hij zint op 
wraak. Om dat te voorkomen grijpt de godin 
Athena in. Zij maakt hem tijdelijk waanzinnig 
waardoor Ajax ’s nachts een bloedbad aanricht on-
der het vee. Wanneer Ajax bijkomt, ziet hij dat hij in 
plaats van de Griekse leiders een kudde schapen 

heeft afgeslacht. Uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. 
Daarna ontstaat er ruzie tussen de leiders of Ajax 
nog recht heeft op een eervolle begrafenis. 
De Theatercompagnie maakt er in samenwerking 
met Toneelgroep Amsterdam een voorstelling over 
met Hans Kesting in de hoofdrol. Een gesprek met 
regisseur Theu Boermans over zijn interpretatie van 
Ajax.

Heb je een voorkeur voor klassieke toneelstukken? 
“Nou, niet zozeer voor klassieke, maar ik kies wel 
voor het bekende toneelrepertoire. Dat kunnen ook 
moderne stukken zijn. Het zijn toneelteksten die 
zich bewezen hebben. Ik heb er een voorkeur voor, 
omdat ik er voor mezelf wil achter komen wat het is 
en waarom ze met regelmaat gespeeld worden. 
Daarbij wil ik ze wel ijken op de tijd waarin wij le-
ven.” 

En wat trok jou in de tragedie Ajax?  “Het vermoe-
den dat er een thema in zit dat in onze tijd ook 
speelt: in hoeverre een democratie het kan doen zon-
der gemeenschapszin en algemeen verantwoorde-
lijkheidsgevoel. Het stuk speelt zich af in de tijd 
van de Griekse polis. De democratie was, net als de 
onze, gebaseerd op discussie en overeenstemming. 
De held, Ajax, is vertrouwd met de democratische 
principes en maakt zichzelf ondergeschikt aan het 
algemeen belang. Hij stelt zelfs zijn leven daarvoor 
in de waagschaal. Zijn geloof slaat aan het wanke-
len wanneer de politici de democratische mechanis-
men misbruiken uit eigenbelang. Als hij erachter 

komt dat ook de hemel, (de goden) dat schijnt te 
sanctioneren, verliest hij het vertrouwen in het le-
ven. Dan hoeft het niet meer van hem.” 

Maar speelt het eergevoel nog steeds zo sterk in deze 
tijd? “Het is niet zozeer dat Ajax zich gepasseerd 
voelt. Dát eergevoel is niet aan de orde. Het is zijn 
eigen moraal waar hij zich aan houdt. Hij accep-
teert ook de macht van de goden niet. Als je de 
ethiek niet uit de religie of metafysica haalt dan 
moet je het vanuit het eigen gevoel doen. Tenzij je 
een nihilist bent en er vanuit gaat dat je in de jungle 
leeft. Maar dan heeft de democratie ook geen zin 
meer.”

Zijn de klassieke verzen in het stuk gehandhaafd? 
“Ja. De kracht van het Griekse theater zit in de taal. 
Het komt voort uit de retorische traditie. Bij ons is 
dat niet zo erg meer in de mode. De gevoeligheid 
voor de taal dreigt te verdwijnen en daarmee ook de 
inhoud en het intellectuele genoegen dat je daar aan 
kunt beleven. In een goed stuk moet het luisteren, 
zien en voelen in balans zijn.” 

Wat voor rol spelen de vrouwen in Ajax? “Het vrou-
welijke principe is dominant. Ajax is sowieso onder-
geschikt aan de godin Athena. Daarnaast is er zijn 
vrouw Tekmessa, gespeeld door Halina Reijn. Hij 
heeft haar geschaakt, maar ondanks dat houden ze 
van elkaar, een goed uitgepakt gearrangeerd huwe-
lijk dus. Het laatste woord van Ajax is gericht aan 
zijn moeder.” AA

THEU BOERMANS OVER AJAX
Ajax is in de tragedie van Sophocles (ca. 442 voor Christus) een dappere veldheer. Vanwege zijn 
heldendaden zou hij, volgens oud gebruik, recht hebben op de wapenrusting van zijn overle-
den vriend Achilles. 

‘Ajax’ van de Theatercompagnie/Toneelgroep 
Amsterdam is te zien op maandag 26 november in 
de Schouwburg Rotterdam. Toegang met studen-
tenuitpas € 8,-

De voorstelling belooft een bijzondere kennisma-
king te worden met twee verschillende danstradi-
ties. De oorsprong van de titel ‘Women of the 
World’ ligt bij de twee vrouwelijke choreografen 
die dit dubbelprogramma hebben gemaakt: de 
Nederlandse Anouk van Dijk en de Chinese Gao 
Yanjinzi.
China heeft een eeuwenoude traditie in de dans-
kunst, maar de moderne dans bestaat er pas vijf-
tien jaar. Moderne dansgezelschappen vervullen er 
nog een pioniersrol. Van die dansgezelschappen 
behoort de Beijing Modern Dance Company tot de 
nationale top. Sinds de oprichting twaalf jaar gele-
den heeft het gezelschap nationale erkenning ge-
kregen. De verrassende combinatie van Chinese 
traditie, grote lenigheid en kracht trekt ook inter-
nationaal de aandacht. Het gezelschap is inmid-
dels aan een internationale opmars begonnen. De 
lijst met landen waar dit populaire gezelschap is 
opgetreden is lang. 

In Nederland is BMDC dit seizoen voor het eerst 
te zien. Anouk van Dijk, geboren in 1965 in Velp, 
is vooral bekend van de countertechniek. Ze stu-
deerde in 1985 af aan de Rotterdamse 
Dansacademie. Vervolgens danste ze bijna tien 
jaar als soliste bij de Rotterdamse Dansgroep. In 
1989 begon ze met eigen choreografieën, eerst bij 
de Rotterdamse Dansgroep en vanaf 1993 bij 
Danswerkplaats Amsterdam. In 1998 richtte ze 
een dansgezelschap op. Haar eigen bewegingssy-
steem, de countertechniek, breekt met het in de 
danswereld heersende uitgangspunt dat alle bewe-
ging is gerelateerd aan een centrum in het lichaam, 
het bekken. De dansers van Anouk van Dijk hou-
den juist hun balans door met elke beweging een 
tegenbeweging te geven. Met als gewenst resul-
taat: meer vrijheid en bewegingsruimte voor de 
dansers. 
Van Dijk verwerkt in de nieuwe voorstelling sa-
men met de dansers van BMDC haar ervaringen 

in China. In haar dans probeert ze de onzichtbare 
(totalitaire) atmosfeer die voor haar gevoel in een 
stad als Beijing in de lucht hangt, voelbaar te ma-
ken. De elektronische trancemuziek van het 
Chinees Amerikaanse deejayduo FM3 doet de rest. 
AA

‘Women of the World’ is te zien op donderdag 29 no-
vember in de Rotterdamse Schouwburg. Voor meer 
informatie ga naar www.schouwburg.rotterdam.nl 

WOMEN OF THE WORLD
East meets west in ‘Women of the World’, een Nederlands- Chinese dansproductie. De dubbele 
dansvoorstelling is van de Beijing Modern Dance Company (BMDC) in samenwerking met de 
Nederlandse choreografe Anouk van Dijk.

Repetitie van ‘ Women of  the World’ . 
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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

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.

Otto Reuchlinweg 1004,  

3072 MD ROTTERDAM

 010 - 4 844 544                  
     

De prachtige locatie in het Montevideo 
complex, direct naast Hotel New York biedt 
plaats aan maar liefst 220 gasten. Er is ook 
een terras, direct aan de waterkant, waar 
ruim 100 gasten heerlijk kunnen genieten.

Iets te vieren voor jezelf en 
je mede studenten?

Dan zijn wij de aangewezen locatie.

Keuken open:   
zo t/m do 17.00 - 22.00  
  vr en za 17.00 - 22.30  
Reserveren gewenst.
Betaling contant, pin, 
visa en Humphrey’s 
Dinnercheque
Parkeren: voor de deur, na 18.00 gratis

Word jij onze 

nieuwe collega?
Op zoek naar een bijbaantje en heb je 
enige horeca ervaring? In de vestiging 
Rotterdam zijn wij op zoek naar nieuwe 
collega’s. Ben jij 2 à 3 avonden in de week 
beschikbaar en lijkt het je wat om bij ons in 
de bediening te komen werken neem dan 
kontakt op met Humphrey’s Rotterdam; 
rotterdam@humphreys.nl. T.a.v. R de Visser.

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

zoekt voor haar kantoor 

Rotterdam 

een Medewerk(st)er 
ter ondersteuning van het 

secretariaat op oproepbasis. 

Hij/zij ontvangt onze gasten, behandelt 
inkomend telefoonverkeer en voert licht 
administratieve activiteiten uit. YER is  

marktleider in werving & selectie

Wij zoeken een representatieve en 
communicatieve persoonlijkheid met 
een volwassen en zakelijke uitstraling. 
Uitstekende mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid, accuratesse en 
stressbestendigheid zijn in deze functie 
zeer belangrijk! Werkervaring in een 
vergelijkbare functie is een sterke pre. 

Aanstelling op basis van 0-uren 
contract. Uren kunnen fl exibel naar
eigen wens worden ingevuld. 

Meer informatie en/of reactie 
via 010 798 01 00 of www.yer.nl of 
mail rotterdam@yer.nl 

DE GRIFFIE VAN DE 

DEELRAAD NOORD ZOEKT

NOTULISTEN
voor de deelraadscommissies 
Welzijn en Algemene Zaken. 

Wij zoeken studenten, die ervaring 
hebben met het notuleren van 
(grotere) vergaderingen, interesse 
hebben in de politiek, kennis/
affi niteit hebben met zaken op het 
gebied van welzijn, of fi nanciën en 
bestuurlijke zaken. De commissies 
van de deelraad Noord vergaderen 
ongeveer 8 per jaar in de avonduren. 

Inlichtingen en solliciteren bij Paul 
Heuberger, griffi er deelraad Noord 
of Els Meijers, plv.griffi er, 
010-4439850/851, 
p.heuberger@noord.rotterdam.nl  
e.meijers@noord.rotterdam.nl 

STUDENTEN JOB ALS 

NACHTRECEPTIONIST

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

goed zelfstandig kan werken.

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

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

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

kassahandelingen en lichte administratieve 
werkzaamheden.

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

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

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

Leuvehaven 80, 3011 EA  ROTTERDAM
of mail naar:

nvangeer@goldentuliphotelinntel.com

Op zoek naar  een 

f lex ibele  b i jbaan?

NotuBiz b.v. zoekt studenten om 

op ons kantoor dichtbij Campus 
Woudestein digitale audio- en 

videobestanden te indexeren en aan 

tekstbestanden te koppelen. 

Je bent twee dagdelen per week 
beschikbaar, breed geïnteresseerd 

en algemeen ontwikkeld. Verder kun 

je met Windows en Internet omgaan.

Mail je CV of vraag om info aan                   
  Dagmar: 

          d.ravensbergen@notubiz.nl     

          010-7890990

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

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten 
met pit en ambitie.

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

Zie www.eurocollege.nl voor 
impressies

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

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

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



21 NOVEMBER
Denkcafé: Ambient Intelligence 
Deze zogenoemde ‘Ambient Intelligence’ creëert een permanente ‘tech-
nologische bubbel’ om ons heen. Iedere ruimte, zowel privé als openbaar, 
wordt zo een persoonlijke ruimte. De verlichting in je woning, bijvoor-
beeld, zal automatisch op de stand van jouw voorkeur gaan als je thuis-
komt, en je zult alleen die nieuwsberichten voorgeschoteld krijgen die 
jou interesseren. Met: Bibi van den Berg (EUR, FWb). Zij promoveert op de 
impact van Ambient Intelligence op identiteit. Toegang: gratis. Locatie: 
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam. Tijd: 20.00 – 21.00 uur. 

LEZING

DEBAT

EVENEMENT

SYMPOSIUM

FILM
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17 NOVEMBER
Literaire voordracht: 
Nur Literatur 
Dit festival der letteren is een nieuw podium 
voor de letteren en niets dan de letteren. Zon-
der onderscheid naar leeftijd, afkomst, thema, 
staalkaart, geslacht of genre wordt een mix ge-
presenteerd van jong onbekend Talent & Hel-
den uit de Literatuur. Als de tekst goed is, is er 
plek bij Nur Literatur. Er geldt maar één criteri-
um: kwaliteit. Deze editie met voordrachten 
van o.a. Walter van den Berg, Herman Brussel-
mans en A.L. Snijders. Toegang: 5 euro. Locatie: 
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. 
Tijd: 20.15 uur. 

20 NOVEMBER
Debat: De integratie van duur-
zaamheid in het hoger onderwijs
Onderwerp van het debat is de integratie van 
duurzaamheid in de opleidingscurricula. Stu-
denten, docenten, bedrijven en eenieder die ge-
interesseerd is wordt van harte uitgenodigd 
om op deze avond mee te discussiëren. Hoe 
maak je studenten enthousiast? En hoe kun-
nen scholen aansluiten op een arbeidsmarkt 
waar kennis van duurzame ontwikkeling ge-
vraagd wordt? Het programma bestaat uit 
twee korte presentaties met aansluitend een 
paneldiscussie. In het panel nemen onder an-
deren plaats dhr. Doekle Terpstra, voorzitter van 
de HBO-raad en Lucas Reijnders, hoogleraar mi-
lieukunde. Toegang gratis. Locatie: WTC ge-
bouw, Rotterdam. Tijd: 19.00 – 20.30 uur. 

20 NOVEMBER
Das Experiment
The movie is based on the infamous ‘Stanford 
Prison Experiment’ conducted in 1971. A 
makeshift prison is set up in a research lab, 
complete with cells, bars and surveillance ca-
meras. For two weeks 20 male participants are 
hired to play prisoners and guards. The ‘priso-
ners’ are locked up and have to follow see-
mingly mild rules, and the ‘guards’ are told sim-
ply to retain order without using physical vio-
lence. Everybody is free to quit at any time, the-
reby forfeiting payment. In the beginning the 
mood between both groups is insecure and 
rather emphatic. But soon quarrels arise and 
the wardens employ ever more drastic sancti-
ons to confirm their authority. Oliver Hirschbie-
gel, 2001. German spoken & English subtitles 
Location: Room A-2, Woudestein. Time: 19.30 – 
22.00 hrs. 

18 NOVEMBER 
Lezing Rotterdamsch Leeskabinet
De ‘meester-interviewer’ Frénk van der Linden wordt zelf geïnterviewd door Maria Heiden, onder 
meer boekhandelaar. Het gesprek zal gaan over zijn debuutroman ‘De steniging’, die in 2006 ver-
scheen, en genomineerd is voor de Academia Debutantenprijs 2007/2008. Ook zijn werk als kritisch 
interviewer zal niet onbesproken blijven. Toegang is gratis, zonder vooraanmelding. Locatie: Th. W. 
Termaathuis, ‘s-Gravenwetering 98, Rotterdam Kralingen. Tijd: 11.00 – 13.00 uur. 
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23 NOVEMBER
Symposium: Theorizing Historical Culture in a Globalizing World
The Center for Historical Culture is proud to host the international symposium Theorizing Historical 
Culture in a Globalizing World. Several lectures discuss the problematic of globalization with regard to 
the framing of historical knowledge and the conceptualization of the humanities. The symposium, 
which marks the official opening ceremony of the Center, also comprises the presentation of the volu-
me Beyond the Canon. History for the Twenty-First Century, edited by Maria Grever and Siep Stuurman 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007) and the presentation of Leo Dalhuisen’s collection of books on 
history education to the Center for Historical Culture. There is no registration fee. Location: Novotel 
Rotterdam Brainpark, K.P. van Der Mandelaan 150. Time: 13.00 hrs.

22 NOVEMBER
The Ear of Erasmus: 
Contest for bands of the EUR 
Erasmus Cultuur organises another contest for 
popbands of the Erasmus University Rotterdam 
(conditions: 1 member of the band studies at the 
EUR, the band plays original music). The bands will 
be judged by a jury of experts. The winner can call 
himself “best university band of Rotterdam” and 
wins The Ear of Erasmus! Location: Muziekcafé 
EXIT, Mauritsweg 173, Rotterdam. Time: 20.00 hrs. 

T/M 25 JANUARI 2008
Tentoonstelling: 
Kunst met kleuren
Na wat omzwervingen via New-York, Ierland en 
Amsterdam heeft Marije Eppenga les gehad van 
de Alkmaarse kunstschilder Willem Hopman. In 
2000 heeft ze de publieksprijs Alkmaar Cultuur 
ontvangen. Een voorvader van Eppenga’s moe-
ders kant is de wereldvermaarde kunstschilder 
Wijnand J.J.Nuijen (1813-1839) wiens werken in 
het Rijksmuseum Amsterdam en het Louvre in 
Parijs hangen. Eppenga werkt met olieverf en pa-
letmes, volgens haar is het werk pas af als kleur 
en vorm met elkaar in harmonie zijn.
Locatie: Faculty Club, Woudestein.

27 NOVEMBER
Cool Science lezing: Albert Einstein 
Zijn IQ was 160 en we kennen hem vooral van de formule E=mc2. 
Natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) legde een revolutionair 
nieuw verband tussen massa en energie, de speciale relativiteits-
theorie. Niet dáárvoor, maar voor zijn werk over het foto-elek-
trisch effect kreeg hij in 1921 de Nobelprijs. Ook voor andere mees-
terwerken had hij eigenlijk een Nobelprijs verdiend. In deze lezing 
een reis langs het leven en werk van Albert Einstein. Speciaal aan-
dacht wordt besteed aan zijn werk over ruimte en zwaartekracht, 
de algemene relativiteitstheorie, en de gevolgen daarvan voor de 
wetenschap en de praktijk van vandaag. Maar ook willen we we-
ten waarom Einstein hét icoon van de wetenschap is geworden. 
Spreker is prof. dr. Eric Bergshoeff, hoogleraar theoretische hoge-
energiefysica in Groningen. Locatie: Zaal A-1, Woudestein. Tijd: 
16.00 – 17.30 uur. 

26 NOVEMBER 
Wetenschapscafé: Care, Cure 
or Control? Denken over het 
dieet
De regels van de diëtetiek lijken glashelder 
en universeel. Maar dat zijn ze natuurlijk 
niet. Middels uitstapjes naar het oude 
Griekenland, de Ayurvedische geneeswij-
zen en de wijze waarop de traditionele 
Chinese medicijnleer over diëtetiek denkt, 
zal geprobeerd worden de zekerheden van 
vandaag enigszins in twijfel te trekken. Al 
is het alleen al omdat een dergelijk histo-
risch-cultureel onderzoek al snel laat zien 
hoezeer diëtetiek een effectief politiek 
middel is, een misschien wel noodzakelijk 
onderdeel van staatsvorming. Dr. Rick 
Dolphijn laat zien dat diëtetiek over veel 
meer gaat dan alleen gezondheid. Toegang 
gratis. Locatie: Dik T, Hoogstraat 110, Rotter-
dam. Tijd: 19.30 uur. Meer informatie: www.
science4you.nl 

27 NOVEMBER
Enron: The smartest guys in 
the room
Enron dives from the seventh largest US 
company to bankruptcy in less than a year 
in this tale told chronologically. The emp-
hasis is on human drama, from suicide to 
20,000 people sacked: the personalities of 
Ken Lay (with Falwellesque rectitude), Jeff 
Skilling (he of big ideas), Lou Pai (gone 
with $250 M), and Andy Fastow (the dark 
prince) dominate. Along the way, we watch 
Enron game California’s deregulated elec-
tricity market, get a free pass from Arthur 
Andersen (which okays the dubious mark-
to-market accounting), use greed to mani-
pulate banks and brokerages (Merrill Lynch 
fires the analyst who questions Enron’s 
rise), and hear from both Presidents Bush 
what great guys these are. Alex Gibney, 
2006. English spoken & Dutch subtitles. 
Location: Room B-4. Time: 19.30 – 22.00 hrs. 
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begrip onder studenten. Wil jij bezig zijn met de 
marketing van AIESEC algemeen, met buitenlandse 
stages, internationale trainees, of de Make-a-Move 
carrièreweek te organiseren? Ben jij op zoek naar 
een jaar vol gezelligheid, ontwikkeling en inter-
nationale ervaring in een globale studenten orga-
nisatie.. Come on board with AIESEC! Momenteel 
is AIESEC-Rotterdam op zoek naar enthousiaste 
mensen die geïnteresseerd zijn in een parttime of 
een fulltime bestuursfunctie. Dus vind jij het leuk 
om in een gezellig team samen te werken met de 
mogelijkheid om zelf internationale ervaring op te 
doen door bijvoorbeeld internationale congressen 
te bezoeken? Kom dan langs op onze informatie-
avond op dinsdag 20 november in B5 om 17.30 uur. 
Voor meer informatie kun je onze website checken 
(www.aiesec.nl) of langskomen op ons kantoor in 
het N-gebouw (tel. 010-4081790). E-mailen kan 
natuurlijk ook altijd naar: rotterdam@aiesec.net, 
ook om je CV+motivatiebrief naar toe te sturen 
(deadline is vrijdag 23 november).

EFR
De Skills Day 
Dinsdag 20 november a.s. organiseert de EFR 
de Skills Day. Op deze middag zullen ABN Amro, 
Qompas en Frank Management verschillende 
workshops geven, zoals een assessmenttraining, 
een sollicitatie raining, een workshop netwerken 
en een workshop in etiquette. Ter afsluiting van 
de workshop vindt er een gratis borrel plaats voor 
alle deelnemers van de middag. Je kunt je t/m 16 
november inschrijven bij de stand voor EFR Koepel 
(CB-03). 

Mozaik Rotterdam en Mashriq
Think about Turkey
De Zuid-Hollandse COSsen, centra voor internatio-
nale samenwerking, organiseren in samenwerking 
met studentenverenigingen Mozaik Rotterdam en 
Mashriq op donderdag 22 november de jongeren-
bijeenkomst ‘Think about Turkey: be invited be 
involved!’. Deze bijeenkomst staat in het teken van 
internationale samenwerking tussen Nederland en 
Turkije. Jongeren geven en krijgen informatie over 
de concrete mogelijkheden om zich in te zetten 
voor internationale samenwerking met Turkije. Het 
programma duurt van 18.30 tot 22.15 uur en vindt 
plaats in Grandcafé Engels. Tijdens de bijeenkomst 
en in de workshops Stage lopen in Turkije, Onder-
nemen in Turkije en Maatschappelijke projecten 
opzetten in Turkije geven organisaties als IntEnt, 
Tic Turkey, Ace- United, Turkije instituut en het 
Loket Internationale Stages informatie om jou op 
weg helpen je plannen om te zetten naar de wer-
kelijkheid. De bijeenkomst wordt offi cieel geopend 
door D’66 Tweede kamerlid- mevrouw Koser Kaya 
(onder voorbehoud). Informatie, ondersteuning, 
netwerken en gezelligheid kenmerkt de bijeen-
komst. Meer informatie op www.cosrijnmond.nl en 
meld je aan!

VRiSBI
VRiSBI is dé studievereniging voor de opleiding 
Economie & Informatica. Het doel van de vereni-
ging is de studenten kennis te laten maken met de 
praktijk van Economie & Informatica door middel 
van tal van leuke en leerzame activiteiten. 

Borrellezing Quinity
Woensdag 21 november organiseert VRiSBI in 
samenwerking met Quinity een leuke borrellezing. 
Quinity is een ICT-projectenbureau, gespecialiseerd 
in de ontwikkeling van maatwerk eBusiness-oplos-

SERVICE

Taal- & Trainingscentrum
Taalbrochure 2e periode: januari – maart
De nieuwe brochure van het Taal- & Trainingscen-
trum is beschikbaar! Het TTC biedt taalcursussen 
Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, 
Nederlands, Russisch en Spaans. Deadline voor 
inschrijving voor de beginnerscursussen (A1 of 
A1.1) en voor gevorderden die een certifi caat van 
het Taal- & Trainingscentrum hebben van het 
voorlopende cursusniveau (max. 1 jaar oud), of die 
op dit moment een cursus volgen is 7 december 
2007. Deadline voor inschrijving voor gevorderden 
zonder certifi caat van het TTC (intake verplicht!) is 
23 november 2007. Voor meer informatie over de 
taalcursussen: haal de taalbrochure op bij het ESSC 
in CB-07 of kijk op de website: www.eur.nl/ttc

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

International Reception Programme
Het International Reception Programme is dé 
manier om in je eigen stad een internationale 
ervaring op te doen en tegelijkertijd 10 ECTS 
te verdienen met HET International Business 
Project. Gedurende deze master elective werk je 
samen met onze uitwisselingsstudenten aan een 
consultancyproject voor een internationaal bedrijf. 
Jouw multiculturele team wordt zowel vanuit de 
universiteit als het bedrijf begeleid, en is dus een 
optimale gelegenheid om praktische ervaring op te 
doen. Naast dit project fungeer je tevens als buddy, 
wat inhoudt dat je de internationale studenten 
wegwijs maakt op de campus en meedoet aan 
ons introductieprogramma! Voor een volledige 
vakomschrijving en meer informatie omtrent dit 
project kijk op www.rsm.nl/irp. Heb je nog vragen? 
Bel dan naar Annemiek Woudenberg: (010) 408 
2398, of mail naar: mrozendaal@rsm.nl. DUS: meld 
je nu aan!! Deadline 26 november, wees er snel bij 
want vol=vol!

Information Session MSc International 
Management - CEMS 
For RSM students currently studying in the BSc BA/ 
IBA and interested in an international career: On 
Friday December 7, at 13.30 an information session 
on the MSc IM-CEMS will take place in T3-21. 
Application deadline for the programme is 
January 31, 2008. 

Studentassistenten
1) Slimme proactieve studentassistent(e) gezocht 
als rechterhand van ondernemende professor, 2,5 
dagen per week. Analytisch, belangstelling voor 
duurzaamheid.
2) Enthousiaste en analytische studentassistent(e) 

die onderzoekers wil ondersteunen bij analyse en 
onderzoek op het gebied van duurzaamheid. 2,5 
dagen per week. 
Neem contact op met Drift, Marjan Minnesma, 
010-4088775.

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

The Studying  Abroad Fair
On November 15, the Studying  Abroad Fair will 
take place in the L-Hall between 17.00 and 18.00 
p.m.. During this fair the faculties/schools, several 
language institutes and other organisations will 
inform you on the possibilities and how to prepare 
yourself on Studying Abroad during your Bache-
lor/Masters degree programme. From 16.00 p.m. 
the International Offi ces will organise information 
sessions. During these sessions exchange students 
from partners as well as EUR students who went 
abroad last year will share their  experiences.  The 
A.A. van Beek Stichting awards three scholarships 
for students who want to go abroad. 1st Prize 
€ 1100, 2nd  € 700 and 3rd  € 350. Only students 
who have been registered at the EUR for 2 or more 
years can compete for the scholarships. For more 
information go to: www.eur.nl/studyabroad

Het Oor van Erasmus 
Wie is de leukste band van de Erasmus Universi-
teit? Met optredens van: Pangea, Ear to the ground, 
Mowmite en Future Melody. Zij worden beoordeeld 
door een professionele jury en door het publiek. 
Erasmus Cultuur organiseert een wedstrijd voor 
bands van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Deze vindt plaats op donderdag 22 november, 
21.00 u. in Muziekcafé EXIT, Mauritsstraat 173, 
Rotterdam. Vier bands van de Erasmus Universiteit 
strijden donderdag 22 november om het felbegeer-
de Oor van Erasmus. De beste band wordt gekozen 
door een vakkundige jury. Via een applausmeter 
geeft het publiek zijn stem. De winnaar mag zich 
de beste universiteitsband van Rotterdam noemen 
en wint het Oor van Erasmus en een dag studio-
tijd! www.eur.nl/erasmuscultuur.nl

AIESEC
Stagevoorlichting
Ben jij op zoek naar een unieke buitenlander-
varing? Ben je ondernemend, gemotiveerd en 
fl exibel? Dan heb je nu de mogelijkheid om te 
solliciteren voor een AIESEC stage! Kom op 6 
december naar de voorlichting in zaal T3-21 om 
17.00 u. Deadline voor CV en motivatiebrief is op 9 
december 24.00 u.

AIESEC bestuursleden!
Al 60 jaar is AIESEC de grootste internationale stu-
dentenorganisatie ter wereld, inmiddels aanwezig 
in meer dan 100 landen en op 850 universiteiten, 
waarbij 50,000 studenten wereldwijd actief zich 
inzetten voor ontwikkeling en beter cultureel 
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singen met moderne technologie. We sluiten de le-
zing af met een gezellige borrel. Houdt de website 
www.vrisbi.nl in de gaten voor de tijd en locatie!

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.), t. 408 1824, email: vanderende@em.eur.nl

VUMC
Keuzevak Literatuur en Geneeskunde
De afdeling Metamedica van het VUMC verzorgt 
elk jaar een keuzevak over Literatuur en Genees-
kunde. Het keuzevak is voornamelijk bedoeld voor 
studenten geneeskunde, gezondheidswetenschap-
pen, medische antropologie en letteren, maar is 
in principe toegankelijk voor iedere student die 
aan een universiteit staat ingeschreven. De cursus 
bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte wordt 
besteed aan de achtergronden van de combinatie 
literatuur en geneeskunde. Het tweede gedeelte 
bestaat uit het lezen en bespreken van zes boeken 
en fi lms over een bepaald thema. Dit jaar is dat 
`Ouder worden’, tevens het thema van de boeken-
week. Het keuzevak heeft een omvang van 8 ECTS. 
Er worden 10 bijeenkomsten op woensdag van 
17.00 – 19.00 u. (soms 19.30 u.) gehouden. De data 
van deze bijeenkomsten zijn: 6, 13, 20 februari, 5, 12, 
19, 26 maart, 2, 9, 16 april. 
Meer informatie op www.literatuurengeneeskun-
de.nl of www.metamedicavumc.nl 
Inschrijving per e-mail tot 20 januari 2008 bij de 
docent, dr. Arko Oderwald, ak.oderwald@vumc.nl, 
tel 020 4448215.

Prof. Barry R. Bloom, decaan van de Harvard School 
of Public Health ontving bij de viering van de 94e 
Dies Natalis van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam op 8 november een eredoctoraat. Barry 
R. Bloom (1937, Philadelphia) is de personifi ëring 
van de sterke verbondenheid tussen de medische 
basiswetenschappen, de klinische geneeskunde 
en de gezondheidswetenschappen (Public Health), 
die ook kenmerkend is voor het Erasmus MC, de 
medische faculteit van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 

Dr. Peter A.M. Diekman RA – Global Head of Group 
Audit van ABN AMRO Bank NV – is per 1 oktober 
2007 benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Compli-
ance en Risicobeheersing in de fi nanciële sector’ 
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FR). Hij is 
de eerste hoogleraar die deze leerstoel bekleedt. 
Doel van de leerstoel is primair onderzoek naar de 
ontwikkeling van ‘Compliance’ in de private sector 
en in het bijzonder in de fi nanciële sector. Diekman 

fotosoap door ype driessen

3HOOG
1 bal • 2 bitches • 3 hoog

De fotosoap 3hoog volgt drie 
bewoners van een studenten-
huis: Olivier, een verwaand 
balletje, Karlijn, een 
berekenende vamp en Pien, 
een sociaal bewuste feministe.

Olivier
olivier@em.eur.nl

Karlijn
karlijn@em.eur.nl

Pien
pien@em.eur.nl

3HOOG

OVERIG

PERSONALIA

GEVRAAGD



Systems aan RSM Erasmus University, ontving op 
1 november tijdens de bijeenkomst van de VLM, 
waar de Nationale Logistiek Prijs wordt uitgereikt, 
de IBM Faculty Award. IBM wil met deze prijs 
stimuleren dat wetenschappelijke kennis een 
weg vindt naar de maatschappij. IBM roemt het 
uitmuntende werk van professor van Nunen en 
zijn groep op het gebied van Services Sciences en 
Integrated Supply Chain Management.  

Edward de Stigter, student aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam, heeft de eerste Theo Kraan Award 
ontvangen. Op 31 oktober werd de award uitgereikt 
door Floris Deckers, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Van Lanschot Bankiers. . De Theo Kraan 
Award, waaraan een bedrag is verbonden van € 
2.500, wordt jaarlijks uitgereikt aan de student die 
met oog voor presentatie, actuele ontwikkelingen 
in de fi nanciële sector op een professionele wijze 
voor een breed publiek weet te ontsluiten.

Peter Wakker (Econometrisch Instituut, Faculteit 
der Economische Wetenschappen) heeft op 24 
oktober de Career Achievement Award gekregen 
van de Society for Medical Decision Making. Het 
beloonde werk, merendeels gezamenlijk met Han 
Bleichrodt (toegepaste economie), betreft het me-
ten van subjectief beleefde kwaliteit van leven. 
Mw. prof.dr. J.C.M. Witteman is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Cardiovasculaire epidemio-
logie in het Erasmus MC, vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR. 

is tevens betrokken bij de opzet van een post-gra-
duate master programma Monitoring & Compli-
ance. De leerstoel is beschikbaar gesteld door de 
Stichting Toezicht en Compliance. Peter Diekman 
(1954) studeerde bedrijfseconomie en accountancy 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof.dr. G.J.J. van Doornum is benoemd tot bijzon-
der hoogleraar Klinische virologie in het Erasmus 
MC, vanwege ViroClinics BV.

Ilja Fase, afgestudeerde sociologe aan de EUR, heeft 
de jaarlijkse Unilever Research Prijs gewonnen met 
haar scriptie: De Wil tot (W)Eten, Een Aanzet tot 
een Genealogie van de Nutricialiteit. Fase gaat in 
haar scriptie in op de relatie tussen voeding en het 
lichaam, en doet dat vanuit verschillende weten-
schappelijke disciplines.

Mevrouw dr. Thea Heeren is per 1 november 2007 
door de minister van OC&W benoemd als lid in 
de Raad van Toezicht Erasmus MC. Zij heeft ruime 
wetenschappelijke en ook bestuurlijke kennis en 
ervaring in de gezondheidszorg. Thea Heeren volgt 
mevrouw prof. dr. Jozien Bensing op. 
Drs.ing. Cees Maas is per 1 januari 2008 door de mi-
nister van OC&W benoemd als voorzitter in de Raad 
van Toezicht Erasmus MC. Hij heeft een grote mate 
van betrokkenheid met het werk binnen Erasmus 
MC en goede relaties met de Rotterdamse gemeen-
schap. Cees Maas volgt mr. J.H. Schraven op. 
 Jo van Nunen, hoogleraar Logistics en Information 
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Teun Zuiderent-Jerak, instituut Beleid Manage-
ment Gezondheidszorg (iBMG) heeft op 12 oktober 
tijdens het banket van de Annual meeting van de 
Society for Social Studies of Science (de internatio-
nale vakvereniging van wetenschaps- en techniek-
onderzoekers) de Nicholas Mullins Award gekregen 
voor zijn artikel ‘Competition in the wild; emerging 
fi gurations of healthcare markets’. Het stuk zal 
gepubliceerd worden in ‘Social Studies of Science.

Umbra Erasmi
Mw. M. Kooistra (FSW) wegens haar vijfentwintig-
jarig dienstverband bij de EUR. De uitreiking vond 
plaats op dinsdag 30 oktober jl.

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

 VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 29 novem-
ber a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk 
op dinsdag 20 november.

                                      HEEFT:

DE IDEALE STUDENTENBAAN: DATABASE MEDEWERKER 
(parttime, minimaal 20 uur per week)

Datlinq is een jong bedrijf en verkoopt een online database, gevuld met de 
meest actuele gegevens van alle locaties waar je kunt eten en drinken in 
Nederland. 

Je begrijpt het al, het is een hele klus om die gegevens up-to-date te houden. 
Daarom zijn we op zoek naar database medewerkers (m/v) voor minimaal 20 
uur per week. Dus ben jij nog studerend en wil je enkele dagen in de week 
goed bijverdienen (€ 11,00 bruto per uur). Stuur dan snel een mail naar Cora 
van der Stadt (vanderstadt@datlinq.nl).

Voor vragen en nadere informatie kun je altijd contact opnemen met: 
Datlinq B.V., Cora van der Stadt, Roer 266, 
2908 MC Capelle a/d IJssel, 010 – 286 89 00. www.datlinq.nl

Advertenties
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Old & New Summer Palaces 
This time it’s history that made me write this... To 
the North-West of Beijing there are two beauti-
ful gardens: the Old Summer Palace and the 
New Summer Palace. They were both built in the 
18th and early 19th centuries, and were given the 
names of Gardens of Perfect Clarity and Garden 
of Nurtured Harmony, respectively. Back in the 
1700s, both gardens were used as the emperor’s 
residence and a place to handle government af-
fairs. However, nowadays, both gardens are con-
sidered to be historical monuments visited daily 
by thousands of tourists from China and abroad, 
and both places have a story to tell.
I first visited the Old Summer Palace – a garden 
of approximately 3.5 km2. After the noisy streets, 
the eternal cars, beeps, bikes and people walk-
ing around in the streets of Beijing that place 
is just heaven. The ‘palace’ cannot be called a 
palace anymore though; the only thing left of 
the building that once stood there is some pieces 
of stone that resemble the Parthenon in Athens. 
The pieces of white marble now lying around are 
something that constituted a beautiful archi-
tectural construction, and that is where history 
comes in. This imperial garden was completely 
destroyed by French and British troops in 1860 
during the second Opium War; and although the 
New Summer Palace also suffered from these 
attacks, it was the place that became the new 
garden for Chinese emperors in 1886. All the 

buildings here are Chinese style and the details 
on them are done in such a meticulous way – ev-
ery single wooden part of the construction has a 
symbol or a little painting that brings meaning 
to the whole architectural form of the imperial 
residence. The landscape in that area is marvel-
ous, and the vast number of people visiting both 
palaces is remarkable. But one can even see a 
clear difference in people’s faces when they walk 
through the alleys of the Old and New palaces. 
The Old summer palace brings a feeling of sad-
ness to one, and I even saw some of the Chinese 
people from the older generation cry, it also 
made mea bit sad and I kept on thinking why do 
nations go on war, or why do they destroy each 
others cultural heritages. It is so easy to have 
something destroyed, but it is so difficult to build 
it up. The Garden of Perfect Clarity made history, 
but so did the Garden of Nurtured Harmony 
– which stayed in a perfect condition and is now 
included in UNESCO’s World Heritage List as an 
“outstanding expression of the creative art of 
Chinese landscape garden design, incorporating 
the works of humankind and nature in a harmo-
nious whole.”
 That’s what brings more optimism to us people, 
to think that the world actually cares and wants 
to preserve what is left from past generations. 
And even though it is a bit late to save the Old 
Summer Palace, the New one will hopefully stay 
for much longer, bring a smile on many people’s 
faces and give us all a very good history lesson 

when you visit both sites: Wars bring destruction, 
while cooperation brings preservation, conserva-
tion and improvement to human relations – and 
this is just the story of two palaces.
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German students studying in the Netherlands are 
only liable to receive their German bursaries if they 
live close to the Dutch-German border and travel 
up en down every day. In case they prefer to live in 
the Netherlands, or any other member state, they 
must first have studied in Germany for one year, 
and then continue their studies here; or they cannot 
keep their bursaries. German student Rhiannon 
Morgan wanted to study in the UK and felt she 
should still be receiving her German bursary. She 
went to court. The European Court of Justice has 
now ruled that she is in the right. Existing German 
legislation makes it difficult for people to move 
freely within the EU, according to the court.
Another German student, Iris Bucher, moved to a 
town close to the Dutch border and started study-
ing in the Dutch city of Heerlen: she was refused 

her bursary as well, because of doubts about her 
home address. However, now these doubts have 
become irrelevant. Following the European court 
ruling, a German court has now ruled she is in 
the right as well. In a court case in 2005 however, 
European judges still reiterated how the host na-
tions had their responsibilities toward international 
students. It was then decided that students, regard-
less of their nationality, will have the right to claim 
a bursary if there is an actual relation between the 
student and the planned host country. This means 
that an EU citizen, who has lived in Holland for a 
number of years, can apply for a bursary because 
the government is not allowed to refuse someone 
his bursary on the grounds of this student’s na-
tionality.  
Yet, the result of this latest ruling is not that all EU 

students now have the right to receive their home-
countries’ bursaries if they go study abroad. Future 
rulings will make this matter more clear. Further-
more, these rulings must also determine more 
clearly what counts more: the relation between a 
student and the host country, or the free movement 
of people. Or in other words: when will the host na-
tion have to pay and when the home country. “This 
matter still needs to be worked out”, according to a 
European Justice Court spokesperson.  
The Dutch government however, will not be facing 
any court rulings soon. It runs ahead of things by 
allowing all Dutch students to take their bursaries 
with them abroad. In addition, Dutch students can 
apply for a “tuition-fees loan”, in order to be ale to 
pay for higher foreign tuition fees. On a side note, 
the Netherlands attracts fewer foreign students 
than other EU countries do and fewer Dutch stu-
dents venture abroad. HOP

The European Court of Justice has ruled that two German students, who study in the UK and 
Holland, must keep receiving their bursaries after all. This ruling promotes the free movement 
of students across Europe.

GERMANS NOW ALSO ALLOWED THEIR BURSARIES ABROAD
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Do you play covers only?
Randy: “At first we did, yes. But now we are work-
ing hard writing our own songs. For the “Het Oor 
van Erasmus” contest we simply have to. When you 
play covers only, people see you more as a wedding 
party band. As for our own songs, I do the lyrics 
and Wesley the music. I am not that musical a 
person, (laughing); I mean with reading music and 
stuff.”

Studies or music, which is more important?
Randy: “IBA takes up a whole lot of time. My stud-
ies are my priority at the moment. When I have that 
diploma I can always still continue with the music. I 
do want that very badly, because music happens to 
be really important to me, also to blow off steam.”

Which was the most fun performance you guys did?
Randy: “I think at Pasar Malam Besar, Europe’s 
biggest Eurasian festival. Then you find yourself at 
the Malieveld in The Hague, playing for like six- or 
seven hundred people. That is really cool. Before 
we played, we were actually a little afraid we would 
not be able to have a big enough audience to fill up 
our tent.”
  
Who have  influenced you?
Randy: My number-one idol is Alicia Keys, but I 
don’t want to copy her music. Her music is great. 
Her voice is awesome, and so is her performance 
and how it is all put together. But we’d rather go a 
different direction. With the band we play some real 
soul and funk.” (Wesley Nuis comes walking in car-

rying two bags and a guitar, apologises for being 
late and quickly takes a seat). “Good, you help me 
out here. What can our music be compared with?”
Wesley: Perhaps we are not far from “Incognito”, 
(80s jazzy funk band). But you very much add some 
personal soul to our music.” 
Randy: “In the end you soak up all sorts of influ-
ences: Angie Stone, Alicia Keys, Joss Stone, and 
you give it a bit of a personal touch.”
Wesley: “Certainly Joss Stone I think, yes. But also 
old stuff, (smiles), from your dad’s record collec-
tion.”
Randy: “From the beginning to the end. From 
Stevie Wonder to the Everly Brothers to the Rolling 
Stones.”  

How will you continue?
Wesley: “Next to our band Mowmite, I am also in 
Blox, a hip hop band. With this band, first we used 
electric beats; now I am trying to replace those by 
a band.”
Randy: “For one thing, I want to bring out my own 
CD at some point. We have songs on the shelf, but 
it simply is really expensive to hire a studio. You 
pay per hour. It easily takes a whole day to record 
only two or three songs. But Wesley studies at the 
Pop Academy, and therefore he should be able to 
arrange something soon.” GM

 The “Het Oor van Erasmus” festival will be held in 
music cafe “EXIT” on 22 November and is organised 
by “Erasmus Cultuur”. For more info, go to www.eur.
nl/erasmuscultuur

NO WEDDING PARTY BAND
IBA student Randy Soewarno and guitar player Wesley Nuis have won the “Erasmus Cover-Song 
Festival”. With their cover of Alicia Keys’ “Howcome You Don’t Call Me”, they won both the 
jury’s award and became the audience’s favourites. At the upcoming “Het Oor van Erasmus” 
band contest, their performance will include more musicians. 

IBA-student Randy Soewarno sings during the Cover-song festival while Wesley Nuis plays guitar.

FRENCH 
STUDENTS 
ARRESTED
Three students of the French “Unef” student 
union have been arrested and taken for inter-
rogation because they put up a poster por-
traying a caricature of president Sarkozy. The 
student union has reacted furiously, calling 
the arrest an attack on freedom. 

The poster blames Sarkozy for spending 15 billion 
euro on the very richest, and he gives the students 
the finger. Police regarded this an insult. Police of-
ficers asked whether this was a national campaign 
and also wanted to know whether the students had 
a license to put up posters. No charges will be laid 
against the students. 
French higher education is free and the country’s 
universities are old-fashioned state institutions. 
Sarkozy wants the universities to modernise. Their 
managements should be less bureaucratic. As far 
as he is concerned, universities should be allowed 
to refuse new students. Needless to say: the student 
unions disagree.
Sarkozy himself once said that he would rather put 
up with the excesses of caricature and mocking, 
rather than the excess of censorship. HOP
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What are your experiences up to now with lecturing 
Erasmus students?  “It’s been really positive from 
the start. It’s an international course, with an aver-
age of 50 students from 20 different countries.  It’s 
very interactive and all the students participate, I 
enjoy teaching in these conditions. This Chair is a 
unique project. We have a municipality that puts 
great effort into combining academia with civil 
society.” 

Despite the fact that you’re only here twice a month 
for a couple of days, have you been able to form 
an idea on the kind of city in which this university 
has its roots?  “Yes. The last six months were full of 
meetings with people at all kinds of levels. I gained 
a sense about what’s going on in the city. It was im-
portant for me to see that there are many activities 
relating to integration and the multicultural society, 
but there is a problem with the synergy. People 
working in the same field are unaware of what 
others are doing, so one of my tasks whilst here is 
to ensure that people in Rotterdam come to know 
each other. It’s a very vivid city; a lot is done on the 
subject of integration and living together. We must 
continue promoting this and find more practical 
means to achieve a better perspective and a sense of 
belonging.” 

How do you perceive the current Dutch political 
landscape? What’s going on?  “After the murder of 
Theo van Gogh, which was quite crucial because 
of the influence it had on surrounding countries, I 
was worried. Holland, coming from a very liberal 
background with a liberal self-perception, was 

facing a great setback.  What I see now, is that 
after four years, things have changed for the better 
though it is not perfect. We are still far from peace-
ful statements, and there are still those whose who 
try to polarize the political debate. However, there 
is a difference between the national rhetoric and the 
local reality. At the local level, people are more used 
to dealing with problems, with tensions. The people 
that polarize the political discourse do so to acquire 
votes. It’s built on fear. I’m always saying that we 
are dealing with a revolution of fear, while we need 
a revolution of trust. That is why the Rotterdam 
project is so important. Because if you are going to 
build trust, it will start on a local level.” 

But how do you explain that on one hand on a local 
level people regularly get along quite well, but on 
the other to a large number of the Dutch, after hav-
ing lived for so many years with immigrants, politi-
cians such as Geert Wilders and Rita Verdonk are 
immensely popular?  “It’s quite logical in fact. You 
have a great majority at a local level living together 
with very little tension – though it’s not perfect. 
But there is a tiny minority of people who are radi-
cal, who live in isolation, and who behave in a way 
which is not in the general interest. These people 
are in the discourse because of its exceptional media 
coverage. The media report on the destructive few 
not on the many who live in peace with each other. 
It’s a vicious circle, because through talking about 
these examples, these exceptions, we forget about 
the reality of the great majority. What then happens 
is that this is used by some politicians who say 
‘look we have a problem with integration because of 

these people’. We are no longer dealing with ideolo-
gies, but with negativism: ‘I know an Arab, I know 
a black, I know a Muslim’... and you build a whole 
community from this. This is exactly the meaning 
of populism. Populism is an ideology built on fear.” 

This populism goes both ways? There’s also a lot 
of it going on among immigrants?  “It’s on both 
sides and both are nurturing it. In the Muslim 
community it is often said that you are the victim 
of racialism. If you don’t get a job, it is not because 
you are not competent for it but because you are a 
Muslim. So they nurture the victim mentality. The 
discourses on both sides are nurturing each other. 
What I have tried to say in the Muslim community 
in the course of the last two decades is that while 
you may be the victim that doesn’t mean that you 
have to nurture it. Take the cartoon issue, I said: 
don’t react emotionally, because that means you are 
unable to listen to other people.
We have discourses on both sides, but we have to 
resist them and we have to find an alternative. For 
me the alternative is to say that between these two 
polarized worlds there is a new way. We don’t want 
to be distracted by people who try to let a river flow 
between you and me. We want a bridge.” 

Despite bridges and possibly a less tense situation 
than 4 years ago, the ‘them and’ us feeling is still 
very much alive. Why is that? Because of political 
populism? Or the scale of immigration, or the atti-
tude of the immigrants themselves or other factors?
“Populism is indeed always built on something. So 
we have to look with a sharp eye and mind at the 
reality. There is a sense of alienation, marginaliza-
tion and even self-isolation sometimes. And there is 
the magnitude of the problem which is completely 
new, with millions still to arrive. It’s huge. So you 
can’t deny there is an ‘us against them’. However, 
the question is: do we just continue saying this, or 
do we say there is a future as a common society? 

Last Friday Tariq Ramadan (45) held his inaugural lecture titled ‘Citizenship and Identity: old 
terminology and new challenges’. He was appointed Visiting Professor in Identity and Citi-
zenship at Erasmus University on January 1st 2007 for a period of at least two years. Erasmus 
Magazine interviewed Ramadan about the present situation in Holland concerning immigra-
tion and multiculturalism. ‘For me the alternative is to say that between two polarized worlds 
there is a new way.’  text Gert van der Ende photography Ronald van den Heerik

‘A CRITICAL MIND IS VERY IMPORTANT’
Tariq Ramadan: ‘ We don’t want to be distracted by people why try to let a river flow between you and me. We want a bridge.’ 
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How do we come from us and them to ‘us together’, 
that’s the question? The ‘us together’ means accept-
ing that we are in a society and in this society there 
are rules. It means we say we know where you come 
from and we respect your memories and who you 
are. This respect should be shown in the common 
legal framework. It’s a two-way-process. The new-
comers should accept the legal system of the society 
in which they choose to live. So to deny the ‘us ver-
sus them’ is stupid, but to stick to it is dangerous.
We were talking in class about culture and sports 
the other day. When you are a black soccer player 
and you are doing well, you are Dutch. However, at 

the very moment you do something bad you are re-
minded of your roots. Luckily, this isn’t always the 
case. Zidane behaved badly but he wasn’t blamed 
because he was Algerian, which proves we can go 
beyond this. 
The point is to say ‘I am an insider, this is my soci-
ety and this is where I belong’. An old concept like 
citizenship should be replaced by a new one like a 
sense of belonging. It’s the psychological compo-
nent of integration; to feel at home and confident. 
But be careful with confidence: real confidence 
means that one is also able to be self-critical. People 
do not always understand that. A genuinely con-
fident person is critical towards himself, towards 
people from his own religion and society; not unify-
ing and not thinking of himself as a member in a 
superficial way. A critical mind is very important. 
So we need to add critical loyalty, that’s essential. 
Critical loyalty is based both on self-confidence and 
an open mind. Self-confidence means I know what 
my values are, but I see that not all the people in my 
society behave according to them.”  

So in Holland people are not self confident but 
scared?  “Holland is regarded as liberal and the 
Dutch values are great. However, a number of 
people fail to see that even in Holland, though it has 
equal rights for all, when a person is black he has 
“less equal” rights then others. Exactly the same 
applies to the Muslims. There is no discrimination 
between women and men in the Islam, but in Mus-
lim communities there is discrimination. People are 
not facing this betrayal of values. There are those 
who talk about tolerance in a very intolerant way, 
about humility in a very arrogant way. To speak in 
this way does not mean that one is lost; it may mean 
that one is scared. When one is scared of losing 
ones values, one becomes arrogant in order to hide 
ones fears.” 

Isn’t the fear understandable? I mean, there are 
barely any Islamic countries that have a democracy. 
Western people fear that with an ever increasing 
number of Muslims in their countries democracy 

might be at risk.  “The fears are logical and they 
are legitimate. They are scared of people coming 
here who will change society. It has always been 
like this; we were always scared of newcomers. So 
the newcomers have to respect the concerns of the 
people.
But having said that; how do we get beyond that? 
Fears themselves are not right or wrong, it’s what 
people do with their fears. As Nietzsche said about 
suffering: suffering is not the issue, it is what you 
do with your suffering. The only thing that helps is 
a critical mind. We are reducing Islam to the Arab 
world; countries like Senegal, Turkey Malaysia, all 

Muslim countries, are in a way following the demo-
cratic pattern. Of course, countries like Egypt and 
Saudi Arabia do have a problem. Having said this, 
one can ask oneself if these countries are undemo-
cratic because they are Muslim or because of other 
parameters. With a critical mind you don’t reduce 
the lack of democracy to religion. It has to do with 
history, and the instrumentalism of religion. Hav-
ing said that too, one cannot reduce democracy to 
peace. Because it’s not true. Democracy is not the 
only right answer. The first democracy ever, of Ath-
ens, was a society that was always at war. And look 
at what is happening now: we are talking about the 
most powerful democracy in the world, the United 
States of America, initiating wars everywhere. De-
mocracy is not a guarantee of peace. So don’t over 
simplify. There are no simple answers for complex 
situations. I may also lack answers, but I need to 
form a clearer picture of the complexity.”  

Your inaugural speech is called ‘Citizenship and 
Identity: old terminology and new challenges’. In 
order to accomplish this do we have to throw old 
concepts and definitions overboard?  “The concepts 
are clear but the definitions should be reassessed. 
Discussing citizenship only in a legal dimension for 
example is a dated concept. The new challenge of 
citizenship is not only the legal dimension, but also 
the psychological dimension: the sense of belong-
ing, to feel that you are part of a society not only by 
abiding by the law.
Concepts can be dangerous. A few weeks ago in 
class, I was kidding around with the students for 
a few minutes, and it was alarming to see how 
quickly they define people. French are racists or na-
tionalists, Americans are this, Dutch are that. This 
is a sign of our times. We are very quick to judge 
people, when we are analyzing them in models. 
However, people are not models, they are human 
beings and don’t accept being reduced to models. 
Reducing is dangerous. If it’s already happening on 
campus, with students; what about the communi-
ties outside of the university? We should be very 
careful with this.”  

How can reassessing definitions and concepts help 
to tackle the ‘them and us’ feeling and to see other 
people in a less negative way?  “First you have to 
build a picture through constructing a theoretical 
discussion. That’s what you do in academia. Take 
the theory of gaps: if you look at the situation, you 
see there are gaps that we need to fill. For example 
the gap between school and society, the gap be-
tween parents and kids, the gap between teachers 
and pupils, the gap between the curriculum that we 
offer and the students it fails to serve. So we have to 
identify these gaps and then develop policies to fill 
them. For example how can we involve parents in 

school? Not by having an all white teaching staff, 
so we need to diversify. Another big gap is that 
between academic success and being successful in 
society. I earned a degree, but the guy next door 
without one, selling drugs or whatever, is getting 
more money then I’m ever going to earn. Here we 
have another gap to fill. So these are both practical 
and theoretical questions.” 

Are you optimistic about a future of living peace-
fully together?  “I have many concerns about the 
present situation, but I am optimistic in the long 
run. At the same time, we have to be realistic. I 
think the solutions are probably two generations 
from now. In fact, tensions will not be less active 
with second and third generation immigrants living 
in Europe,. These tensions are very, very strong. So 
I think it will take no less then 50 years of us living 
together, dealing with tensions, and with people 
working on building bridges.
My work, like many people in the West, is that of a 
temporary bridge builder. For the time being, we’ve 
people on both sides saying: look at them, they 
are betraying us. We need at least two generations 
to understand what we are doing. We don’t need 
people who try to divide us and polarize the debate. 
But I am not naïve, I know that political forces are 
acting on both sides. One has to be patient and has 
to resist these forces that can take over because of 
the fear of people. This is a long process because we 
are changing mentalities, not only political systems. 
It’s a rather difficult task.” 

The inaugural lecture of Tariq Ramadan, which 
was  held November 9th, can be found on www.eur.
nl/fsw/ramadan
 
 
 

‘We are dealing with a revolution of fear, 
while we need a revolution of trust’ 

Continued from page 37
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

INTERNATIONAL HIP-HOP FILM 
FESTIVAL  
“Black Soil” is a thematic film festival, taking place 
between November 23rd and 25th in Rotterdam. In 
2003 the first “Black Soil” festival was the very first 
film festival of its kind in Europe. At the moment it 
will be the 5th events’ edition, so we can expect a 
high level and properly organized festival made by 
experienced organizers.
Films shown in the event are inspired by street cul-
ture, music, graffiti, DJ’s, break dancers all over the 
world. It points out the importance of subcultures, 
which can be seen as a source of innovation and cre-
ativity. Subcultures usually are born together with 
cities, when there is a lot of space and tolerance for 
it and later just keep developing together.
After the opening evening on November 23rd in 
Thalia, during the next two days various festivals’ 
events will take place in De Unie, CBK/Artotheek, 
and Rotown. It is not all about the movies. People 
will be offered to take part in panel discussions, 
visit live performances and parties with well known 
DJ’s. Many after parties will be organized by vari-
ous clubs.
The week later, festival will be moved to Amster-
dam, in order to continue the programme in new 
location. But still it will not be the last part, because 
all these festival’s events will be followed by an-
other “Black Soil” film festival next year in Den 
Haag – January, 2008.Black Soil organizers have 
been sharing experiences and were advising teams 
of other festivals worldwide, including events in 
Finland, United States, Italy, United Kingdom. 
November 23rd – 25th, Rotterdam, www.blacksoil.
com/new/  

ICELANDIC CULTURAL FESTIVAL 
“R2 – reykjavík to rotterdam” is a small festival 
where the unique culture of Iceland will be pre-
sented in the Netherlands. Already by viewing the 
poster, we can notice that it is something really 
unusual. On the poster there is a grey human’s face, 
who has a huge red Puffin’s (typical bird in Iceland) 
nib instead of the nose. All events will be held 
between 21st and 24th November. The programme 
contains a lot of Icelandic movies which will be 
shown at Lantaren /Venster, concerts of national 
artists and dance performances at Waterfront, and 
some other art exhibitions. 
November 21st – 24th, Rotterdam, www.reykjavik.
to/rotterdam  

THE EAR OF ERASMUS 
The Ear of Erasmus is another student pop music 
contest organized by Erasmus Cultuur. It will take 
place on Thursday, 22nd of November. This time 
students are going to perform with their bands, 
which will play only their own original music and 
the winner will be selected by the professional jury. 
After this event the “best university band of Rot-
terdam” will be officially known. The event’s title 
is not made just for fun. The winners will really get 
an “Ear of Erasmus”. A few weeks ago a student 
Coversong festival took place and attracted many 
students, who after the event had positive impres-
sions and opinions about the performances of their 
colleagues. This means that we can expect the “Ear 
of Erasmus” to be a cool event as well. 
Thursday, 22nd November, 20:00h, Muziekcafé EXIT, 
Mauritsweg 173, Rotterdam 

STUDENT’S ART 
Have you ever dreamed to be famous? To publish 
your art where everybody can see it? To make your 
own exhibition? To become a real artist? If yes, 
Erasmus Cultuur can help you! This is exactly 
the purpose of Erasmus Cultuur Student Gallery. 
All students who are painting, drawing, making 
sculptures, installations or perform other types of 
art are welcome. Just contact the Erasmus Cultuur 
erasmuscultuur@oos.eur.nl, show your works, and 
the first step in you artist’s career is made!  

More English spoken activities  can be found on page 
28 and 29 of this edition (marked with an English 
flag). 

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

LANGUAGE & TRAINING CENTRE 
 
Brochure Language Courses – 2nd period: January 
- March 
The new brochure of the Language & Training 
Centre is available! The LTC offers language courses 
in Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, 
Japanese, Russian and Spanish. Deadline of registra-
tion for the beginners courses (A1 or A1.1) and for 
advanced students who have a Language & Training 
Centre certificate of the previous level (not older 
than 1 year), and for those who are currently taking 

a course is 7 December. Deadline of registration for 
advanced students without a LTC certificate (intake 
compulsory!) is 23 November. For more information 
about the courses: pick up the brochure at the ESSC 
in CB-07 or visit the website: www.eur.nl/ltc 
 
RSM ERASMUS UNIVERSITY 
 
Information Session MSc International Management 
– CEMS 
For RSM students currently studying in the BSc BA/ 
IBA and interested in an international career: On Fri-
day December 7, at 13.30 an information session on 
the MSc IM-CEMS will take place in T3-21. Application 
deadline for the programme is January 31, 2008. 
 
AIESEC 
 
Information evening 
Are you ready for a unique experience abroad? Are 
you a proactive person, motivated and flexible? Then 
this is your chance to apply for an AIESEC internship! 
Please visit the information evening on 6 December 
at 17:00 h. in room T3-21. CV and motivation deadline 
is 9 December 24:00 h. 
 

Join the AIESEC board!  
Want to be a global player? AIESEC is the largest 
international student organization and is recruit-
ing now! Intensive team cooperation, several social 
activities, the opportunity to visit international 
conferences...To increase cultural awareness, AIESEC 
has been exchanging students for over 60 years on 
internships in more than 100 countries. Worldwide, 
over 50.000 students are working to increase stu-
dents’ cultural awareness and international experi-
ence while working on their personal development. 
If you’re looking for a year of fun, development and 
international experience in a global student organi-
zation...Come on board with AIESEC! Apply now for 
a part-time function in the outgoing exchange team 
of AIESEC Rotterdam! Visit us at the information 
evening Tuesday 20 November in B5 starting 17:30 hr. 
For additional information, check www.aiesec.nl or 
drop by the office in NB-11. Tel. (010) 408 1790.  Email: 
rotterdam@aiesec.net (also for sending your CV + 
motivation letter to, deadline is Friday 23 November). 

SERVICE
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HET OOSTEN
Ik had mijn baard laten staan. Voor de zeker-
heid. Een dag eerder had men mij op het 
vliegveld van Verona met interesse bekeken en 
met ferme handen betast. De douaniers zagen 
in mij een verdachte verschijning. Mijn koffer 
werd overhoop gehaald, maar meer dan vieze 
was zat daar niet in. 
   Nu stond ik met baard voor de receptie van 
het H-gebouw op het Woudestein-complex. 
‘Ik ben op zoek naar de gebedsruimte’, zei ik. 
De vrouw bekeek mij zoals de douaniers in 
Verona mij hadden bekeken. Even dacht ik dat 
de receptioniste mij ook zou gaan fouilleren. 
Toen zei ze: ‘Dan moet je naar buiten gaan. De 
gebedsruimte is bij de crèche.’
   Ik ging naar buiten en liep naar de crèche. 
Achter een raam zag ik een groep kinderen 
met twee vrouwen. Ze aten boterhammen met 
vruchtenhagel. Ik weet weinig van kinderen, 
maar mijn povere kennis vertelde: dit is niet de 
gebedsruimte, dit is de crèche. Ik liep een stukje 
terug en kwam bij een kantoor waar twee da-
mes aan het werk waren. Op een bordje stond 
een verzoek: ‘Gelieve sloffen aan te trekken.’ 
Dit kon de gebedsruimte zijn, maar wat deden 
twee vrouwen achter een computer in de 
gebedsruimte? Was de gebedsruimte ook een 
BV geworden, zoals zoveel op de EUR een BV 
was geworden? De dames verwezen me naar 
een deur iets verder. Maar die deur zat op slot. 
Ook hier hing een bordje met een verzoek; er 
werd om stilte verzocht omwille van slapende 
peuters. Nergens een woord over biddende 
moslims.
   Ik ging terug naar de receptioniste en ver-
telde dat de deur van de gebedsruimte op slot 
zat. ‘Ja,’ zei de receptioniste, ‘je hebt een sleutel 
nodig om binnen te komen.’ Misschien was 
mijn baard niet overtuigend geweest. Dacht 
de receptioniste dat ik de gebedsruimte alleen 
van buiten wilde zien? Ik vroeg om de sleu-
tel. ‘Dan heb ik een studentenkaart nodig.’ Ik 
studeerde al drie jaar niet meer aan de Erasmus 
Universiteit, maar mijn studentenkaart heb 
ik altijd op zak. Soms krijg ik er korting mee 
in een museum. Nu kreeg ik de sleutel van de 
gebedsruimte mee.
   Het eerste wat mij opviel, was de geur. Het 
rook naar schoonmaakmiddelen in de gebeds-
ruimte. Geen onprettige geur na mijn laatste 
onderzoek in de toiletten van het H-gebouw. 
Ik snoof de geur op en ging toen eindelijk en 
voor het eerst van mijn leven op zoek naar het 
oosten.          

Ernest van der Kwast

Je zei tegen talentscout Henkjan Smits dat je de X-factor hebt, waarom vind je dat?  “Het is vooral mijn 
zelfvertrouwen dat me die indruk geeft. Mijn handicap heeft me sterk gemaakt. In combinatie met mijn direct-
heid, ook tegen docenten, en mijn gevoel voor humor vormt dat bij mij de X-factor. Bovendien doe ik geen din-
gen waar ik niet goed in ben. Aan sport doe ik niet en zingen kan ik ook niet, maar politiek daarentegen boeit 
me mateloos. Zo ben ik in korte tijd vice-bestuursvoorzitter van de JOVD geworden, de jongerenorganisatie 
van de VVD.”

Handicap? “Ik heb een groeistoornis. Als gevolg daarvan verplaats ik me in een rolstoel. Ik ben al elf keer 
geopereerd om in ieder geval te zorgen dat ik mijn voeten nog kan gebruiken. Hoewel een arts wel eens voor-
gesteld heeft om ze te amputeren. Een andere arts presteerde het om, terwijl hij vanwege de warmte het raam 
openzette, me te waarschuwen voor de beginnende puberteit. ‘Tim’, zei hij, ‘veel gehandicapten plegen dan 
zelfmoord.’ Toen ik hem er jaren later op aan aansprak, kon hij zich niet meer voorstellen dat hij zo tactloos was 
opgetreden. 
De toegankelijkheid van de gebouwen op de campus is overigens redelijk, maar die helling naar het L-gebouw 
is voor mij bijna niet te doen. Als er geen hulp is, kost het me veel te veel energie om daar tegenop te komen.”

Waarom heb je voor IBA gekozen? “Ik wil het bedrijfsleven in en veel geld verdienen. Niet zozeer alleen om 
het geld, maar meer om de onafhankelijkheid die daar mee verkregen wordt. Ik wil graag wat bereiken in het 
leven. Deze faculteit staat internationaal goed aangeschreven. Uiteindelijk wil ik wel de politiek in, maar eerst 
wil ik wat bereiken met mijn studie. In het derde jaar wil ik op exchange. Het zou mooi zijn als ik tot Wharton 
toegelaten werd, maar er is veel competitie van mensen die maximale resultaten behalen. Dat wordt heel hard 
werken om een kans te maken.”

Hoe kom je naar de campus? “Met een taxi, waarvoor ik een vergoeding zou moeten krijgen. Maar de aan-
vraag is nog altijd in behandeling met als gevolg dat ik al meer dan 700 euro heb voorgeschoten. De overgang 
van Breda, waar ik hiervoor woonde, naar Rotterdam verloopt niet echt soepel. Breda wil mijn rolstoel terug, 
terwijl Rotterdam nog geen besluit heeft genomen over een vervanging. De regels waaraan voldaan moet wor-
den, zijn soms ronduit belachelijk en geldverslindend. Elke twee jaar komt er ook een ambtenaar kijken of ik 
nog wel gehandicapt ben.”

Espresso

Tim Zandbergen, eerstejaars IBA
Leeftijd:18 jaar
Geboorteplaats: Woerden
Woonplaats: Rotterdam  tekst en fotografie Ronald van den Heerik




