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GEEF HIER DIE PRIJS
Wat hebben monopoly, An Inconvenient Truth en DNA met elkaar te ma-
ken? Helemaal niks eigenlijk, maar toch.

Het eerste spel is de hobby van een heleboel economische wetenschap-
pers aan de Erasmus Universiteit. Die kopen en verkopen urenlang fic-
tieve Kalverstraten, waterleidingen en Neudes. En dat in de baas zijn tijd, 
maar de baas speelt dan ook maar wat graag mee. Die is graag de bank. 
Echter, al spelend leverde het mooi wel een wetenschappelijke conclusie 
zonder weerga op: briefjes van honderd blijken overbodig! Maakt niet 
uit dat heel Nederland dat al wist – al was het maar omdat er nooit en 
te nimmer een flap van honderd euro uit een pinautomaat komt – nu is 
het tenminste wetenschappelijk bewezen.
Deze wereldschokkende ontdekking lijkt me absoluut Nobelprijswaardig 
en zeker niet ondergeschikt aan dat wat het trio winnaars van de editie 
2007 ooit bedacht. Maar goed, dat zijn Amerikanen en Philip H. Franses 
cum suis zijn dat niet. Dan lig je bij voorbaat al uit de competitie. Zelfs 
Milton Friedman kreeg er wel eens eentje, in 1976, terwijl de berokkende 
schade dankzij zijn verheerlijking van de vrije markt zo groot is, dat hij 
wat mij betreft beter in het gevang had kunnen belanden. Maar Fried-
man was dan ook Amerikaan en ik heet niet Gert Nobel. 

De tweede is een angstaanjagend filmpje dat waarschuwt voor de effec-
ten van klimaatverandering. Een rolprent met veel effectbejag, met hier 
en daar wellicht zelfs een wat makkelijke onwaarheid voor de goede 
zaak tussendoor, die is gebrouwen door een verliezend presidentskandi-
daat die in een veel te groot huis woont, enorm veel vliegt en behoorlijk 
veel T-bone steaks op de  barbecue lijkt te leggen. Niettemin besloot 
Stockholm dat dit een prijs verdiende. Voor de vrede nog wel. Een Oscar 
okay, maar een Nobelprijs voor het maken van één filmpje? Het moet 
niet veel gekker worden. Franses niet, Friedman en Gore wel? Kom nou 
toch.

Van het DNA werd in 1953 de structuur ontdekt door het illustere trio 
Watson, Crick en Wilkins. Dat was vanzelfsprekend goed voor een prijs. 
En die kregen de drie dan ook, negen jaar later – de Nobelprijs voor de 
Geneeskunde. Inmiddels is James Dewey Watson 79 en knettergek ge-
worden, tenminste als men afgaat op wat voor babbels hij tegenwoor-
dig verkoopt. ‘Ik zie de toekomst van Afrika somber in, omdat ontwik-
kelingshulp gebaseerd is op de aanname dat zwarten net zo slim zijn 
als blanken, terwijl uit testen het tegendeel blijkt. Mensen die te maken 
hebben met zwart personeel zullen dat beamen.’ Hij had beter een me-
dicijn tegen dementeren uit kunnen vinden. Prijs inleveren, zou ik zeg-
gen. En aan een ander geven. Ik weet nog wel iemand.

Gert van der Ende

Commentaar
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Symbiose van onder- 
en bovenwereld
Veel televisiekijkers en krantenlezers vol-
gen het proces tegen Willem Holleeder op 
de voet. Het ‘Proces van de Eeuw’ laat zien 
dat de onderwereld en de bovenwereld veel 
meer bij elkaar zijn betrokken dan op het 
eerste gezicht lijkt. Sterker nog, zonder de 
legale wereld zou de illegale wereld niet 
kunnen bestaan, zegt hoogleraar criminolo-
gie prof.dr. Henk van de Bunt. 

Nooit meer een 
wekker nodig
Nooit meer ’s ochtend vroeg je bed uit om 
je door de stromende regen en overvolle 
treinen te worstelen om vervolgens slaperig 
een college bij te wonen. Zou het niet ide-
aal zijn als je als student zelf kan bepalen 
wanneer je een bepaald college volgt? De 
podcast lijkt uitkomst te bieden.  

‘Het is wit en staat in 
de weg’
Gekleineerd worden door artsen, onder-
linge rivaliteit en patiëntenleed; het is sche-
ring en inslag in de roman De Co-assistent. 
Het boek, geschreven door een co-assistent 
met het pseudoniem Anne Hermans, ver-
schijnt sinds kort ook als tv-serie op NET5. 
De gelijknamige serie geeft een impressie 
van het leven van een ‘co’ in het ziekenhuis. 
In hoeverre komt het boek overeen met de 
werkelijkheid in het Erasmus MC?

Een togadragend 
leven
Op 22 november verlaat pedel Hans 
Bliekendaal (61) de universiteit. Na ruim 
tweeduizend maal ‘Hora est!’ te hebben 
geroepen, negentien keer de verjaardag van 
de Alma Mater alsook de opening van het 
academisch seizoen te hebben ingeleid is 
het mooi geweest. “Ik heb het altijd zo mooi 
mogelijk willen maken voor de mensen.”

Altruïst met haviksoog 
Barry Bloom, decaan aan Harvard, mi-
crobioloog en immunoloog, manifesteert 
zich als een van de belangrijkste stemmen 
op het gebied van de maatschappelijke 
gezondheidszorg op mondiaal niveau. Hij 
krijgt een eredoctoraat toegekend tijdens 
de 94e Dies van de EUR.

Cosy and friendly
In September 2006, the ‘International Ba-
chelor in Economics and Business Econo-
mics programme’, (IBEB), started at Eras-
mus University. The programme has about 
hundred students. They come from all over 
the world to gain knowledge and skills. 



Veel televisiekijkers en krantenlezers volgen het proces tegen Willem Hol-
leeder op de voet. Het ‘Proces van de Eeuw’ laat zien dat de onderwereld en 
de bovenwereld veel meer bij elkaar zijn betrokken dan op het eerste ge-
zicht lijkt. Sterker nog, zonder de legale wereld zou de illegale wereld niet 
kunnen bestaan, zegt hoogleraar criminologie prof.dr. Henk van de Bunt. 
“De één kan niet zonder de ander.” tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Prof.dr. Henk van de 
Bunt studeerde rechten 
en sociologie aan 
de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Hij promo-
veerde in 1985 op zijn 
proefschrift over het 
functioneren van of-
ficieren van justitie. Van 
1987 tot 2005 was Van 
de Bunt verbonden aan 
de VU, aanvankelijk als 
hoofddocent en later als 
hoogleraar crimino-
logie. Van 1994 tot 
2000 was hij directeur 
van het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum 
van het ministerie van 
Justitie. In die functie 
was hij onder meer 
nauw betrokken bij 
het onderzoek van de 
parlementaire enquête-
commissie Opsporings-
methoden. Sinds 2000 is 
Van de Bunt hoogleraar 
criminologie aan de 
faculteit der Rechtsge-
leerdheid van de EUR.  
 
         De kwestie
De Nederlandse crimi-
neel Willem Holleeder, 
ook wel ‘de Neus’ 
genoemd, kreeg in 1983 
bekendheid toen dui-
delijk werd dat hij één 
van de ontvoerders was 
van Freddy Heineken. 
Nadat hij hiervoor een 
gevangenisstraf heeft 
uitgezeten, zou hij zich 
hebben opgewerkt tot de 
top binnen de Amster-
damse misdaadwereld, 
waarbij hij zich zou heb-
ben beziggehouden met 
grootschalige drugshan-
del en afpersingsprak-
tijken.  In april 2007 
verschijnt Holleeder met 
negen medeverdachten 
voor de rechter. Ze 
worden verdacht van 
afpersing van Rolf 
Friedländer, John Wijs-
muller, Willem Endstra 
en Cees Houtman.

DE SYMBIOSE VAN 
ONDER- EN BOVENWERELD
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s het proces tegen Holleeder dé bevestiging 
dat de onderwereld en de bovenwereld met 
elkaar zijn verweven? “Ja. Over die verwe-
venheid bestond lange tijd onduidelijkheid. 

Uit het parlementair onderzoek van Van Traa bleek 
dat het heel moeilijk was om aan te geven waar dat 
criminele geld bleef. Dat er heel veel crimineel geld 
werd verdiend, met name in de drugshandel, dat 
stond vast. Maar waar dat geld precies naartoe ver-
dween, was eigenlijk een raadsel. In feite is pas de 
laatste jaren bekend geworden dat veel crimineel 
geld is geïnvesteerd in vastgoed, zoals in het geval 
van Endstra. Er waren natuurlijk altijd wel vermoe-
dens, maar het is nu zichtbaar geworden.”

Is dat de enige verbinding die er is tussen beide we-
relden? “Nee, in de samenleving bestaan nog tal 
van andere raakvlakken tussen de misdaad en de 
‘gewone’ maatschappij. Kijk maar naar de vergun-
de prostitutiesector in Amsterdam, waar onlangs 
een derde van de ramen is gesloten. Daar is ook 
sprake van een legale sector, maar tegelijkertijd zijn 
daarbinnen allerlei misstanden gaande. De wettige 
wereld maakt in dit geval kennelijk toch een beetje 
gebruik van vrouwenhandel. Illegaliteit en legaliteit 

profiteren van elkaars aanwezigheid. We noemen 
dat wel eens symbiose: het vruchtbaar samengaan 
van de legale en de illegale wereld. Dus waar wij 
wel eens zijn geneigd te denken dat goed en kwaad 
van elkaar zijn gescheiden, zie je eigenlijk dat er 
heel veel verbindingen zijn en dat het één niet zon-
der het ander zou kunnen.”

Op welke manier maakt de onderwereld verder ge-
bruik van de bovenwereld en andersom? “Om te be-
ginnen heb je soms een zakelijke band, waarbij bei-
de werelden elkaar nodig hebben. Als je bijvoor-
beeld xtc wilt smokkelen, dan moet je aan grond-
stoffen zien te komen. Het maken van pillen is ille-
gaal, maar de grondstoffen komen vaak van legale 
farmaceutische ondernemingen. Dus dan zie je dat 
de legale wereld als het ware een voedingsbodem 
creëert voor dit soort zaken. Omgekeerd werkt het 
net zo. Bij grootscheepse cd-romfraudes of merken-
fraudes vinden de producten allemaal hun weg naar 
de ‘gewone’ wereld. Als die afname er niet was, dan 
zou die misdaad geen kans krijgen. Misdaad is na-
tuurlijk altijd gebaseerd op geld verdienen. En dat 
geld is vaak afkomstig van ons.”

Hoe werkt witwassen precies? “Dat is het investeren 

van misdaadgeld in de legale economie, op een zo-
danige manier dat niet zichtbaar is dat dit geld van 
misdaad afkomstig is. Daar zijn bepaalde technie-
ken voor, zodat de fiscus en de politie er niet door-
heen kunnen prikken. Bijvoorbeeld door te suggere-
ren dat dit geld niet van misdaad afkomstig is maar 
berust op een lening, die je dan verkrijgt van een 
Panamese rechtspersoon. Maar in feite is dat geld 
dat je leent gewoon je eigen criminele geld.” 

Hoe omvangrijk zijn die witwaspraktijken? “Als je 
afgaat op wat er wordt verdiend in de drugshandel, 
dan moet er aanzienlijk worden geïnvesteerd in on-
roerend goed. Maar we weten dat zelfs bij benade-
ring niet precies te zeggen. Door de Holleederzaak 
komen er nu langzamerhand wat gegevens over de 
omvang hiervan naar buiten.” 

Welke sectoren uit de bovenwereld zijn nog meer be-
trokken bij de onderwereld?  “Je kunt over heel veel 
dingen praten: over de rol van banken, van notaris-
sen, van accountants, van advocaten. Had de nota-
ris niet moeten weten dat hij, door te handelen zoals 
hij deed, meewerkte aan het vervolmaken van een 
witwastechniek? Of een advocaat die mede een aan-

tal buitenlandse rechtspersonen opricht, had die 
niet moeten weten dat dit zou worden misbruikt? 
Datzelfde gebeurt bij incest en kindermishandeling. 
De arts die de gebroken arm van het kind spalkt, 
had die niet moeten zien dat dit niet alleen een me-
disch probleem was? Je ziet eigenlijk heel vaak dat 
de ‘gewone’ samenleving als een soort bescherm-
laag werkt voor misdrijven of illegale activiteiten. 
Dat vind ik heel fascinerend. Doping in de wielren-
nerij is een fantastisch voorbeeld: iets wat jarenlang 
op grote schaal plaatsvindt, wordt toch aan het oog 
van de buitenwereld onttrokken. Terwijl journalis-
ten, artsen en ploegleiders toekijken.”

Dus eigenlijk heeft iedereen wel met een bepaalde 
vorm van misdaad te maken.  “Ja, veel van de mis-
daad die wij ver van ons af plaatsen, staat tamelijk 
dichtbij ons. Wij hebben er veel meer mee te maken 
dan we wel eens denken. De uitlopers van crimina-
liteit als vrouwenhandel vind je in het bordeel in 
Weert, zal ik maar zeggen.”

Levert het proces tegen Holleeder nieuwe inzichten 
op? “Afpersing hadden we in Nederland eigenlijk 
nog niet. Je ziet dat die symbiose van legaliteit en il-
legaliteit op een gegeven moment in een stadium 

van tegenstellingen terechtkomt, als er zakelijke ge-
schillen ontstaan. Er ontstaat dan een soort parasi-
taire relatie tussen twee partners. Dat vind ik een 
interessant fenomeen, waar tot nu toe nog niet veel 
over bekend is. Het is een wat vergeten hoofdstuk in 
de literatuur over criminaliteit in Nederland.”

Hoe komt het eigenlijk dat deze rechtszaak zo breed 
wordt uitgemeten in de pers?  “Het is voor het eerst 
in de Nederlandse geschiedenis dat de media zo 
concreet over (vermeende) criminelen schrijven. Als 
misdaadjournalisten openlijk schrijven over drugs-
baronnen, zoals Mieremet en Klepper, dan worden 
dat tamelijk bekende figuren. En als ze dan op een 
bepaald moment ook nog worden geliquideerd, dan 
is het natuurlijk helemaal een media-event. Eigen-
lijk zijn het ook de media geweest die de georgani-
seerde misdaad een concreet gezicht hebben gege-
ven. Toen Endstra werd doodgeschoten, was hij al 
een heel bekend persoon. Ook Holleeder is een be-
kend figuur voor ons geworden. We kennen hun ge-
zichten en hun biografieën. En zelfs de advocaten 
doen eraan mee. Die nemen ook openlijk stelling. 
Dus dat wordt dan een heel spektakel.”

Wat vindt u daarvan? “Ik vind het wel interessant 
wat er gebeurt. Aan de andere kant lijkt het nu net 
alsof de georganiseerde misdaad om dit soort 
hoofdfiguren draait, maar dat is natuurlijk niet zo. 
Ondertussen komen de kilo’s heroïne en cocaïne 
Nederland binnen en dat wordt gedaan door heel 
andere groepen dan deze Hollandse jongens.”
 
Dus daar zit het grootste gevaar? “Ja, want laten we 
wel wezen: wat wordt er nou eigenlijk over Hollee-
der gezegd? Die afpersingen staan ter zitting ter 
discussie, maar een directe relatie met de internatio-
nale georganiseerde misdaad wordt niet gelegd. 
Dat hij betrokken is geweest bij grootscheepse vor-
men van wapenhandel, drugshandel, mensenhandel 
of vrouwenhandel is niet aan de orde.”

Dus Holleeder is helemaal niet zo’n grote vis? “Nou, 
dat wil ik niet zeggen, maar er is naast hem nog 
heel veel andere criminaliteit. Ik vind dat de publici-
teit wel erg focust op dit soort figuren. Er wordt 
voorbijgegaan aan het feit dat er natuurlijk nog heel 
andere spelers zijn die in de luwte van de aandacht 
van de pers nog steeds heel veel geld verdienen met 
de misdaad.”

I
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‘Eigenlijk zijn het ook de media geweest die 
de georganiseerde misdaad een concreet gezicht 

hebben gegeven’
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MATIGE SCORE EUR 
IN DE ELSEVIER-
RANKING
Volgens het studentenoordeel in de Elsevier 
zijn de EUR-opleidingen; bedrijfskunde, psy-
chologie en beleid & management gezond-
heidszorg de beste van het land. Volgens de 
hoogleraren komt alleen bedrijfskunde op 
nummer één. Beste universiteit blijft Utrecht. 

Voor de ‘professorenranglijst’ werden zeventien-
honderd hoogleraren en hoofddocenten onder-
vraagd. In het algemeen klassement is onder-
scheid gemaakt tussen de zes klassieke universi-
teiten, de drie kleinere, ‘specialistische’ universi-
teiten – waaronder de EUR – en de drie techni-
sche universiteiten. Wageningen komt – omdat 
het de enige landbouwuniversiteit is – niet in de 
ranglijst voor. 
Van de drie kleinere universiteiten komt Tilburg 
volgens de experts als beste uit de bus, 
Maastricht krijgt een tweede plaats toebedeeld, 
terwijl Rotterdam als laatste eindigt. Opvallend 
is dat de Rotterdamse geneeskundeopleiding 
door vakbroeders niet meer als beste wordt ge-
zien. Die eerste plaats moest de EUR afstaan 
aan Utrecht. 
Voor het studentenoordeel zijn ruim 7200 stu-
denten geënquêteerd. Of dit aantal slaat op de 
verzonden enquêtes of op de respons, is onduide-
lijk. De VU gooit onder studenten de hoogste 
ogen. Zeven opleidingen van de VU worden als 
beste beoordeeld. Bij de Universiteit Utrecht, in-
clusief de Roosevelt-dependance in Middelburg 
en de Universiteit Maastricht komen vijf oplei-
dingen als beste uit de bus. 
De EUR doet het met drie opleidingen op de eer-
ste plek niet slecht. Het is er wel één minder dan 
verleden jaar. Toen werd ook geschiedenis nog 
als top of the bill gezien. De artsen in spe zetten 
Rotterdam van de acht geneeskundeopleidingen 
in Nederland op de vijfde plaats, daardoor bun-
gelt de opleiding niet meer zoals de laatste jaren 
onderaan de lijst. 
Grote opleidingen als rechten en economie sco-
ren respectievelijk beter en slechter dan verleden 
jaar. Economie is gedaald van de tweede naar de 
vierde plek (er zijn zeven opleidingen). Van de 
negen rechtenstudies aan de universiteiten is 
Rotterdam opgeklommen van de achtste naar de 
zesde plek. Tot slot een domper: bestuurskunde 
staat dit jaar op de laatste plaats. HOP/MG

De EUR en het ISS zijn verloofd. Zo althans defi ni-
eert Ton van der Pijl, secretaris van de universiteit, 
de relatie tussen beide instellingen na het sluiten 
van een samenwerkingsovereenkomst op donder-
dag 17 oktober. De voorzitter van het CvB, Jan  
Willem Oosterwijk, spreekt van een ‘mijlpaal’. ISS-
rector Louk de la Rive Box, is al minstens zo inge-
nomen met de bezegeling. Als beide partners de ko-
mende jaren bevestigd zien dat ze bij elkaar passen, 
gaan ze voor 2010 trouwen, zo is afgesproken. Het 
ISS zal dan een BV van de EUR worden. 
Het ISS, dat al 55 jaar bestaat, is vooral bekend 
vanwege haar rol in de ontwikkelingssamenwer-
king. Het instituut verricht sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek en 
verzorgt onder meer master- en PhD-opleidingen 
voor studenten, die veelal afkomstig zijn uit derde 
wereldlanden. Naast de universiteiten is het ISS de 
enige instelling in Nederland die de doctorstitel 
mag verstrekken.
Vakgebieden als urban management, gezondheids-
zorg met veel aandacht voor beleid en management, 
of criminologie noemt Van der Pijl als voorbeelden 
waar inhoudelijke samenwerking kan plaatsvinden. 
“Misschien associeer je ontwikkelingssamenwer-
king niet direct met de EUR, maar de vraagstukken 
die in de derde wereld spelen, hebben ook betrek-

king op terreinen waarover wij expertise hebben, 
zoals stedelijke ontwikkeling. De echte grote miljoe-
nensteden liggen immers vooral in die landen.”
Ook strategisch gezien biedt de samenwerking vol-
gens Van der Pijl veel perspectief. Als universiteit 
alleen is het tegenwoordig haast onmogelijk om de 
competitie voor grote internationale onderzoekspro-
jecten aan te gaan. Door allianties te sluiten zoals 
die met het ISS, wordt toegang verkregen tot grote 
netwerken en tot knowhow over hoe je inschrijft op 
internationale aanbestedingen.
Tot een aantal jaar geleden was het ISS een zelfstan-
dig instituut dat door de overheid gefi nancierd 
werd. Het ministerie van OCW heeft echter beslo-
ten dat de geldstroom voor dit soort zelfstandige in-
ternationale instellingen voortaan via een universi-
teit moet lopen en wil dat de instellingen in de toe-
komst ook juridisch integreren. 
Het ISS was aanvankelijk gekoppeld aan de 
Universiteit van Utrecht. Maar omdat beide instel-
lingen op een gegeven moment geen meerwaarde 
zagen in verdere samenwerking ging het instituut 
op zoek naar een andere partner. De EUR bleek de 
aantrekkelijkste kandidaat vanwege de inhoudelij-
ke aanknopingpunten en omdat het ISS onder de 
Rotterdamse paraplu veel zelfstandigheid behoudt.
MG

EUR STRIKT ISS
Het gerenommeerde Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag en de EUR gaan nauw samenwer-
ken. Onlangs werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

EÉN NIEUW TELEFOONNUMMER VOOR 
HET ERASMUS MC
Begin november wordt het telefonienetwerk tussen de medische faculteit (EUR) en het medisch centrum 
ontvlochten. Dat betekent dat de medische faculteit geheel nieuwe telefoonnummers krijgt. Het centrale 
nummer van het hele Erasmus MC, inclusief faculteit, wordt 010 - 704 0 704. Van de doorkiesnummers blij-
ven de laatste drie cijfers gelijk. Van de vijfcijferige interne nummers van de medische faculteit veranderen 
de eerste twee cijfers 87 en 88 in respectievelijk 43 en 44. Faculteitsnummers die beginnen met het nummer 
89 wijzigen volledig. Een overzicht hiervan is te vinden op de site van de medische faculteit. De eerste 
maanden worden alle oude nummers overigens nog automatisch doorgeschakeld naar de nieuwe nummers. 
GE

Het glas wordt geheven na ondertekening van de overeenkomst; derde van links ISS- rector De la Rive Box.               (Foto: RvdH)
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Het tijdschrift zal vier keer per jaar uitkomen op de 
website van de faculteit der Rechtsgeleerdheid en 
het Social Science Research Network (SSRN), een 
website die internationale netwerken, onderzoek en 
wetenschappelijke toptijdschriften aan elkaar linkt. 
Dat het op de site van SSRN verschijnt, is volgens 
prof. dr. Ellen Hey, hoofdredacteur en hoogleraar 
aan de faculteit, heel bijzonder voor een in Neder-
land gevestigd juridisch tijdschrift. 
In elke editie zal een ander thema centraal staan. 
Gestart wordt met ‘Courts and the Development of 
a European Order Public’. In volgende nummers 
komen onderwerpen aan bod als ‘Staying out of 
Court’ en ‘Rule of Law in the European Union’. 
Volgens Hey is ELR één van de weinige Nederland-

se Engelstalige juridische tijdschriften die niet over 
Europees of Internationaal Recht gaan. “Ons blad 
behandelt het recht in de breedte, in het Engels, 
vanuit Nederland en dat is vernieuwend.” De 
hoofdredacteur heeft er alle vertrouwen in dat ELR 
het zal redden in de juridische tijdschriftenwereld. 
“Voor een goede nieuwkomer is altijd plaats. Na-
tuurlijk is er concurrentie, maar onze kwaliteit moet 
ervoor zorgen dat mensen het blad gaan lezen en 
ook blijven lezen.”
Naast de hoofdredacteur bestaat de redactie van 
ELR uit vier hoogleraren uit alle geledingen van de 
faculteit: Prof. dr. Fabian Amtenbrink, Prof. dr. 
Willem van Boom, Prof. dr. Jeanne Gaakeer en 
Prof. dr. René van Swaaningen. Deze redactie zal 

als eerste en laatste beoordelen of een artikel ge-
schikt is voor publicatie. Daartussenin wordt een 
artikel blind – zonder kennis van de auteur – door 
twee peer reviewers beoordeeld. “Deze gang van za-
ken is voor een Nederlands juridisch tijdschrift vrij 
uniek”, vertelt Hey trots. 
In elke editie van ELR zullen ongeveer vier artikelen 
staan, afhankelijk van de lengte van de stukken en 
het aanbod, verklaart de hoofdredacteur. “Artikelen 
moeten aan een aantal kenmerken voldoen, zoals 
originaliteit, goede aansluiting bij het thema, goed 
geschreven en een helder en vernieuwend stand-
punt weergeven.” 
Voor de eerste nummers hebben de redacteuren on-
derzoekers uitgenodigd artikelen te schrijven die 
passen bij het onderwerp, maar Hey hoopt dat we-
tenschappers op den duur zelf met ideeën en artike-
len komen. “Op de website van ELR willen we ter 
inspiratie in de toekomst thema’s plaatsen die we in 
volgende edities gaan behandelen. Ook kunnen le-
zers reageren op de artikelen en het tijdschrift als 
zodanig.”LS

Zie vanaf 29 oktober www.erasmuslawreview.nl.

LANCERING NIEUW JURIDISCH 
ELEKTRONISCH TIJDSCHRIFT
De ‘Erasmus Law Review’ (ELR), een nieuw juridisch tijdschrift, komt op 29 oktober voor de eerste 
keer uit. Het Engelstalige journal, dat in opdracht van de rechtenfaculteit tot stand is gekomen, 
moet een platform bieden voor én door wetenschappers uit verschillende disciplines over de 
hele wereld die geïnteresseerd zijn in recht.

Op het meldnummer van de Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming kwam een tip over de 
zaak binnen. Mannelijke ‘feuten’ van een niet nader 
genoemde Utrechtse studentenvereniging zouden 
bij een ontgroeningsritueel zijn gedwongen seks te 
hebben met een levende kip. Als ze dit niet deden, 
zou de kip in hun penis pikken, aldus het persbe-
richt van de inspectie. 
Het onderzoek wordt volgens de inspectie bemoei-
lijkt door de zwijgplicht die verenigingen hun leden 
bij dit soort incidenten opleggen. Maar volgens pre-
ses Adriaan Andringa van de Landelijke Kamer van 
Verenigingen (LKvV) klopt dat niet. “Veel studen-
ten willen geen commentaar geven, maar dat is wat 
anders dan een zwijgplicht. Het is gebruikelijk dat 
de communicatie naar buiten toe wordt overgelaten 
aan het bestuur.” Over het gesol met kippen kan 
Andringa weinig zeggen. “Er is geen vereniging bij 
betrokken, die bij ons is aangesloten, maar er zijn 
natuurlijk ook onafhankelijke disputen en studie-
verenigingen. Omdat een buitenstaander het ver-
schil niet weet tussen de ene en de andere studen-
tenvereniging leveren we toch commentaar. Als het 
verhaal klopt, is het onacceptabel.” 
De afgelopen weken kwamen nog meer ‘gezellig-
heidsverenigingen’ negatief in het nieuws. Zo zou 
een andere vereniging eerstejaarsstudenten goud-
vissen hebben laten eten. Een Amsterdamse studen-
tenvereniging kreeg het verwijt dat leden twee 
dwerggeitjes zouden hebben mishandeld. Volgens 
de Dierenbescherming zou het om een studenten-
grap gaan, harde bewijzen zijn er vooralsnog niet. 
Voor de SP waren ontgroeningspraktijken in Delft 
onlangs reden om kamervragen te stellen aan mi-
nister Plasterk van het ministerie van OCW.  Het 
Delftsch Studenten Corps zou eerstejaarsstudenten 
tijdens de ontgroeningsperiode hebben mishandeld. 

De SP vindt dat de minister een onderzoek moet in-
stellen naar de mate waarin aspirant-leden worden 
blootgesteld aan ‘vernederingen, lichamelijke ver-
waarlozing, bedreiging en geweld’. Plasterk voelt 
daar weinig voor en beschouwt de gebeurtenissen 
in Delft als ‘incidenten’.
Plasterk vindt foute ontgroeningspraktijken onac-
ceptabel, maar onderneemt vooralsnog geen actie 
omdat dit volgens de minister een zaak van de on-
derwijsinstellingen is. Ook moeten de instellingen 
er volgens de minister op toezien dat de studenten-
verenigingen hun gezamenlijke gedragscode nale-

ven. Daarin worden aanbevelingen gedaan voor on-
der meer de behandeling van feuten. 
De universiteit van Delft heeft het corps een deel 
van zijn bestuursbeurzen afgepakt en de contacten 
voor een jaar bevroren. De LKvV laat sanctiemaat-
regelen over aan studentenverenigingen zelf. “Het 
geval met die geitjes wordt intern onderzocht. Dit 
soort incidenten kan voor individuele leden ver-
strekkende gevolgen hebben.”HOP

KIPPENNEUKEN IS ‘ONACCEPTABEL’
Een studentenvereniging in Utrecht zou eerstejaarsstudenten hebben gedwongen seks te hebben met een kip. De Dierenbescherming onderzoekt het 
zoveelste ontgroeningsincident met dieren. De kamer van studentenverenigingen is not amused.

Goudvissen eten, dwerggeitjes mishandelen en kippen neuken; het regent ontgroeningsincidenten dit jaar.
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KRITIEK OP HET JAARPLANSYSTEEM VAN FEW
Bachelorstudenten van de economische faculteit morren over de verplichte practica. Ze vinden de begeleiding onder de maat, en de verplichte 
aanwezigheid laat naar hun zin onvoldoende ruimte voor andere activiteiten.

Door de invoering van het jaarplansysteem (jps) zijn 
de practica dit jaar voor het eerst voor alle bachelor-
studenten verplicht. Ze mogen maximaal 30 procent 
van de lessen missen. Met de introductie van het jps 
is het trimestersysteem verlaten. Het onderwijs 
wordt voortaan gegeven in vijf blokken van 12 
ECTS met twee of drie vakken per blok. Met deze 
opzet wil de faculteit studenten actiever bij de studie 
betrekken en stimuleren dat ze vanaf het begin in-
tensief met de stof aan de slag gaan in plaats van 
vlak voor het tentamen een eindsprint in te zetten. 
De overgang naar het nieuwe systeem wekt volgens 
Jerry Straten, voorzitter van de studentengeleding 
(SG) in de faculteitsraad, vooral bij tweedejaars- en 
derdejaarsstudenten frustraties. “In tegenstelling tot 
eerstejaars zijn ze verplichte practica niet gewend. 
Als ze bovendien vorig jaar vakken niet gehaald 
hebben, moeten ze zo’n vak met het bijbehorende 
practicum helemaal overdoen. Alleen het tentamen 
maken, kan niet meer.” 
De voornaamste kritiek richt zich evenwel op het ni-

veau van de studentassistenten, die de practica ge-
ven. SG vindt dat een aanwezigheidsplicht alleen is 
te rechtvaardigen als de practica tegelijkertijd inter-
actiever en kleinschaliger worden. Wouter van den 
Brink, senior beleidsmedewerker onderwijs, vindt 
dat ook, maar volgens hem is het met de begeleiding 
minder dramatisch dan de SG doet voorkomen. 
“Van enkele practicumgroepen zijn klachten ge-
hoord, maar de begeleiding dit jaar wordt ongeveer 
gelijk beoordeeld als verleden jaar. Alle practica 
door stafleden laten verzorgen, is niet mogelijk, 
maar alle studentassistenten zijn vooraf speciaal ge-
trained. Ze krijgen nu ook voortaan coaching tijdens 
de practica.”
Commentaar is er ook op de registratie. “Sommige 
docenten laten aan het begin een registratielijst 
rondgaan, met als gevolg dat na de pauze de helft 
van de studenten verdwenen is”, weet Jerry Straten. 
Van den Brink geeft toe dat alles nog niet helemaal 
goed loopt. Voor het tweede blok garandeert hij ver-
betering. Het registratiesysteem van fiscale econo-

mie, waarbij elke student bij aanvang een naam-
bordje moet ophalen, wordt dan overgenomen. Hal-
verwege weggaan of iemand anders een kruisje la-
ten zetten, kan dan niet meer. 
Hoewel de verplichte practica maar zes tot acht uur 
in de week zijn, klaagt Straten dat te weinig ruimte 
overblijft voor nevenactiviteiten. “Meehelpen aan 
bijvoorbeeld de Business Week kost veel tijd, waar-
door je zo twee practica mist, je de aanwezigheids-
plicht niet haalt en dus geen tentamen mag doen. De 
SG vraagt voor dit soort situaties een flexibelere op-
stelling, zoals de mogelijkheid hetzelfde practicum 
in een andere groep te volgen.” Van den Brink ziet 
hier niets in. “Studenten kunnen een lagere studie-
last kiezen door in een blok bijvoorbeeld maar één 
vak te volgen en zo ruimte voor andere dingen te 
creëren. Je hoeft je bachelor niet in drie jaar te halen. 
Maar als je een vak volgt, dan moet dat voor de vol-
le honderd procent.” Over de voortgang van het jps 
zal verder gesproken worden tijdens de vergadering 
van de faculteitsraad op 14 november. MG

De proef met biologische producten in de kantines 
van Avenance slaat vooralsnog niet aan. In de kan-
tine van het L-gebouw, waar per dag zo’n tweedui-
zend klanten komen, zetten dagelijks amper twintig 
mensen biologisch eten op hun dienblad. 
“Ik weet dat er biologische melk verkocht wordt, 
maar dat is zoveel duurder”, verklaart zesdejaars 
studente sociologie Mariëtte Verhoef haar keuze 
voor ordinaire melk. Hoeveel duurder dat is weet ze 
niet precies. “Ik geloof dat zo’n bekertje tachtig cent 
kost terwijl je voor normale melk vijfenvijftig cent 
kwijt bent.” Tot haar grote verbazing blijkt het ver-
schil veel minder groot dan gedacht: gewone melk 
kost 51 cent, de biologische variant zestig  cent.
“Het is de beeldvorming”, merkt disgenoot Eelke 
Bosman op, zesdejaars algemene cultuur weten-
schappen. “In de supermarkt kijk ik nooit naar de 
biologische producten omdat ik er vanuit ga dat ze 
te duur zijn, maar eerlijk gezegd weet ik niet hoe 
groot het prijsverschil is.” Bosman eet twee à drie 
keer per week in de kantine. Er staat haar iets bij 
dat er biologisch eten te koop is, maar het is haar 
nooit opgevallen. “Als die producten gewoon in de 
schappen bij de andere etenswaren zouden liggen, 
zou je het sneller zien.” Of de studentes het dan wel 
zouden kopen, weten ze niet. Ondanks hun sympa-
thie voor dier- en milieuvriendelijke producten blij-
ven ze de prijs een probleem vinden. Voor een luttele 
negen cent meer overweegt Verhoef echter de over-
stap naar melk van de ‘groene koe’. Bosman heeft 
meer twijfels, mede omdat volgens haar het niet 
veel uitmaakt voor de gezondheid. “Fruit of onbe-
spoten fruit, het is allebei gezond, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld roken of niet roken.”
Aan de tafel met medewerkers van de sectie be-
drijfseconomie bij de rechtenfaculteit wordt daar 
echter heel anders over gedacht. Hoewel de heren 
Santen en Soppe reguliere melk hebben gekocht, 
staan er thuis biologische producten op tafel omdat 
het gezonder is. Nu ze weten dat ook de EUR dit 
soort eten in huis heeft, gaan ze daar zeker naar op 
zoek. Maar het is niet alleen uit gezondheidsover-
wegingen, ze staan ook achter duurzame productie-
wijzen. 

Susanne den Blaauwen, eerstejaarsstudent geschie-
denis en Nando Houthoff, eerstejaars commerciële 
economie aan de HES, hebben tijdens de lunchpau-
ze meer oog voor elkaar dan voor biologisch eten. 
Den Blaauwen weet dat het in de kantine verkrijg-
baar is, maar ze is er niet in geïnteresseerd. Te duur 
en te weinig keuze voert ze op als argumenten. Na 
enige tijd zegt Houthoff echter: “Te duur is natuur-
lijk relatief, als er alleen maar biologische melk in 
de kantine verkrijgbaar zou zijn, dan zou ik het ge-
woon kopen, zoveel scheelt het nou ook weer niet.”
Ondanks de magere verkoopcijfers voor biologische 
producten blijft Avenance doorgaan met de verkoop 
ervan. De aparte vitrine links bij de ingang met dit 
‘verantwoorde voedsel’ zal evenwel verdwijnen. De 
biologische waren komen gewoon in de schappen. 
MG

BIOLOGISCH; NIET ZO NATUURLIJK
Open aan de EUR een corner met dure exotische koffie of luxe broodjes, en het loopt storm. Voor bi-
ologische producten blijkt echter vooralsnog weinig animo te bestaan. Medewerkers en studenten 
vinden het te duur of de verkoop was ze niet opgevallen.

Het assortiment biologische producten in de mensa van het L-gebouw.                         (foto Ronald van den Heerik)



  Gijs van Oenen

WC-EEND
Onlangs werd de reclameslagzin van de 
eeuw gekozen. ‘Koning, keizer, admiraal’ en 
‘Heerlijk helder Heineken’ verloren het nipt 
van de wat mij betreft gedoodverfde winnaar 
WC-Eend. Net zoals het nog lang zal duren 
voordat iemand met een pakkender formule-
ring voor een politieke oneliner voor de dag 
komt dan Martin Luther Kings ‘I have a 
dream’, zo zullen we lang moeten wachten 
tot iemand een betere reclameregel verzint 
dan: ‘Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’. 
Zo’n zin maakt, zei een kenner van het vak-
blad Adformatie al, in één klap alle reclame-
leerstoelen overbodig. 
In het vak is men jaloers dat iemand er in 
slaagt om in zo’n compacte zin maar liefst 
tweemaal de naam van het te verkopen pro-
duct te laten vallen. De bedenker wist dit 
overigens nog te verbeteren in de slagzin 
‘Yogho Yogho’. Slechts twee woorden, en toch 
tweemaal de merknaam erin kwijt kunnen: 
daar valt niet veel winst meer te behalen. 
Verder is de WC-Eend slagzin niet alleen 
geestig, maar de zin slaagt er ook nog eens in 
aan te sluiten bij het imago van het product; 
immers zelf ook een nogal koddig vormgege-
ven object dat niettemin een zekere functio-
naliteit kan claimen.
De slagzin weerspiegelt echter niet alleen 
het te verkopen product in kwestie, maar ook 
het wezen van de reclame in het algemeen. 
In haar perfecte zelfreferentialiteit zegt zij ei-
genlijk niets anders dan: ‘Ik ben reclame’, 
maar door haar verontschuldigende charme 
nemen we daar geen aanstoot aan. Ergens 
weten we wel dat alle reclame is zoals WC-
Eend; een schijnadvies waarvan de quasi-ob-
jectieve boodschap altijd dezelfde is, name-
lijk: ‘Koop mij’. Maar gek genoeg verzoent 
WC-Eend ons eerder met deze werkelijkheid, 
dan ons daartegen op te zetten. WC-Eend rei-
nigt niet alleen ons toilet, maar ook het ima-
go van het reclamewezen.
 Maar niet alleen in de reclame zijn WC-
Eenden actief. Neem nu de mooie 
Wetenweek, waarin ook wij van de EUR weer 
het indringende advies uitbrengen aan aan-
komende studenten om zich niet te melden 
bij pakweg de UvA, maar in het mooie 
Rotterdam. Natuurlijk hebben we daarvoor 
uitstekende argumenten, maar toch blijft uit-
eindelijk de boodschap: Wij van de EUR advi-
seren de EUR. En uiteindelijk zegt ook de co-
lumnist met zijn column steeds hetzelfde: 
‘Lees mij!’ Het zijn de columns die u verzoe-
nen met de journalistiek. U gelooft mijn co-
lumn niet echt, maar u leest toch met een 
iets beter gevoel de rest van het blad. “Wij 
van Van Oenen adviseren: Van Oenen.”

MARATHON LOPEN VOOR GULU
Twaalf Rotterdamse studenten verschijnen 4 november aan de start van de marathon van New 
York. Als het ‘New York Morelia Marathon Team (NYMMT) wil het dozijn geld ophalen voor 
SOS-kinderdorpen.

Vorig jaar liepen voor het eerst twaalf studenten de 
New Yorkse marathon voor het goede doel. Ze haal-
den er vijftienduizend euro mee op voor de bouw 
van een weeshuis in het SOS-kinderdorp Morelia in 
Mexico. Het weeshuis werd 20 maart van dit jaar 
officieel geopend. 
Inmiddels is het stokje overgenomen door een 
nieuw dozijn verse studenten van onder meer de 
Erasmus Universiteit en de Hogeschool Economi-
sche Studies (HES). Het oorspronkelijke eenmalige 
initiatief is daarmee uitgemond in een echte stich-
ting die ervoor moet zorgen dat ieder jaar een stu-
dententeam aan de start staat in New York. Acht-
stejaars student strategisch management Daan Be-
rendsen en vijfdejaars HES-student Thomas Paar-
dekooper, zijn twee van de twaalf studenten die dit 
jaar meelopen. “We wilden het initiatief van vorig 
jaar continueren. Op deze manier kunnen we wat 
terugdoen aan het einde van onze studietijd”, moti-
veert Berendsen. “Wij behoren toch tot een geprivi-
legieerde groep. Het mooie is, als we mensen erover 
vertellen, straalt het enthousiasme er vanaf.” Paar-
dekooper en Berendsen zien de meerwaarde vooral 
in de combinatie van een goed doel en een sportieve 
uitdaging. “Het is gewoon een heel gaaf project!” 
Dit jaar gaat de opbrengst naar het SOS-kinder-
dorp in Gulu, een dorpje in Noord-Oeganda. Daar 
hopen de studenten dat met het door hen bijeenge-
brachte geld een kleuterschool kan worden gefinan-
cierd. “Het dorp lig in een regio die zo’n twintig 
jaar in oorlog is geweest”, weet Berendsen. “Er zijn 
daardoor veel weeskinderen. SOS heeft er een nood-

dorp opgericht en de overheid heeft grond geschon-
ken, zodat het een blijvend dorp kan zijn. Op de 
kleuterschool kunnen zo’n 130 kinderen terecht.”
Vlak voor het vertrek naar de VS is het beoogde be-
drag inmiddels al bijna binnengehaald. Zo hebben 
onder meer de EUR en de Stichting BeSt (Betrok-
ken Student) geld gedoneerd. Deze laatste is vijf 
jaar geleden in het leven geroepen door de studen-
tengezelligheidsverenigingen Rotterdamsch Stu-
denten Corps (RSC) en de Rotterdamsche Vrouwe-
lijke Studenten Vereniging (RVSV). De stichting 
heeft als doel een maatschappelijke meerwaarde 
voor de stad Rotterdam te leveren. Ook hebben de 
twaalf hardhollende studenten, familie, vrienden en 
bekenden gecharterd voor financiële ondersteuning. 
Drie benefietavonden, de verkoop van T-shirts en 
een loterij zorgden voor de rest van het geld. 
Met begeleiding van meervoudig NK-kampioene 
halve marathon Wilma van Onna is de afgelopen 
periode hard getraind. “Het gros van de groep wist 
niet waar ze aan begon”, lacht Paardekooper. “Al 
was iedereen wel in redelijke conditie.” Zelf liep hij 
altijd al regelmatig hard – ‘maar het zit niet in mijn 
bloed’ – en Berendsen doet ‘best fanatiek, maar niet 
op hoog niveau’ aan hockey bij Victoria. Beiden ho-
pen de marathon in een uurtje of vier te voltooien. 
Een recente test, de halve marathon van Rotterdam, 
gaf daartoe alle hoop voor een goede afloop.GE

Voor meer informatie ga naar www.nymmt.nl of 
www.nymmt.hyves.nl 

pagina

11

Staatssecretaris van financiën Jan Kees de Jager 
(CDA) gaf donderdag 18 oktober gastcollege aan 
de tweedejaars studenten bedrijfseconomie en fisca-
le economie aan de EUR. “In tegenstelling tot wat 
wel eens gedacht wordt”, drukte hij de studenten 
op het hart, “wordt Nederland in het buitenland ge-
zien als een belastingparadijs.” 
Bedrijven zijn verzekerd van een stabiel fiscaal be-
leid, belastingvoordeel bij octrooien, subsidies voor 
innovatie en buitenlandse kenniswerkers. Ook zei 
hij: “Dat het kabinet de lasten zo sterk heeft ver-
hoogd is een karikatuur. Over de gehele regeerperi-
ode gaan de lasten niet omhoog. Vooral werkenden 
en mensen met kinderen gaan erop vooruit na 
2008.” Wel wil De Jager extra milieubelasting hef-
fen. “Maar niet de hard werkenden moeten hiervoor 
worden belast. De vervuiler betaalt. We hebben 
goede hoop dat we vliegtickets kunnen belasten. 
Het is toch vreemd dat je meer belasting betaalt op 
een bekertje koffie dat je hier op de campus uit de 
automaat trekt, dan op een vliegticket van 1000 eu-
ro naar Miami. Die is namelijk nul.”
De Jager studeerde in 1994 af met zijn studies soci-
ologische economie en bedrijfseconomie aan de 
EUR. In 1996 behaalde hij hier ook het doctoraal 
Nederlands Recht.DR (foto: LW)

‘NEDERLAND IS BELASTINGPARADIJS’

Alumnus Jan Kees de Jager (l) weer even terug op de EUR.
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Zo zal de jaarindeling van de bacheloropleidingen Nederlands 
recht, Fiscaal recht en Criminologie op de schop gaan: wordt 
nu nog gewerkt met semesters, dit zal vanaf 2008 worden 
vervangen door een blokkensysteem. Een studiejaar wordt in-
gedeeld in vier blokken, waarbij geldt dat elk blok negen tot 
tien onderwijsweken omvat, waarin twee vakken worden ge-
doceerd en getentamineerd. 
Een andere op handen zijnde herziening is de invulling van 
het onderwijs zelf. Met ingang van september 2009 zal het 
onderwijs niet alleen zijn opgedeeld in een – voor iedereen 
inmiddels bekende – bachelor- en masterfase, maar zal te-
vens een zogeheten ‘major-minorsysteem’ worden ingevoerd. 
Naast de meer inhoudelijk vastgelegde major, krijgt elke stu-
dent de mogelijkheid een minor naar keuze te volgen. Met de 
invoering van dit systeem wordt tegemoet gekomen aan de 
wens om meer keuzevrijheid in het onderwijs aan te brengen.  
Studenten kunnen op deze manier, al naar gelang hun eigen 
interesse, hun kennis en vaardigheden meer specialiseren of 
juist verbreden. Zo op de keper beschouwd geen slechte ont-
wikkeling. 
Er zullen echter ook ECTS (oftewel studiepunten) moeten 
worden gereserveerd en verbonden worden aan een minor. 
Elke minor zal 15 ECTS bedragen. Om deze punten toe te kun-
nen kennen aan de minor, zullen enkele vakken die momen-
teel nog worden gedoceerd en tot het verplichte onderwijs-
curriculum behoren, moeten verdwijnen uit de drie bachelor-
opleidingen. Een van de vakken die plaats moeten maken 
voor het nieuwe systeem is rechtsfilosofie. 
Ik ben me terdege bewust van het feit dat op het gebied van 
de studiepunten plaats ‘ingeruimd’ moet worden, maar het 
voornemen om de rechtsfilosofie als zodanig niet langer 
meer in het verplichte curriculum terug te laten keren, stuit 
mij tegen de borst. Het metajuridische karakter van de rechts-

filosofie stelt de student immers in staat een kritische en re-
flectieve houding ten aanzien van het positieve recht aan te 
nemen; daarmee draagt het vak bij aan de academische vor-
ming van de student. Juist op dit punt onderscheidt een uni-
versitaire opleiding zich van andere hogeronderwijsopleidin-
gen. 
Daarbij dient eveneens te worden opgemerkt dat op alle ove-
rige Nederlandse rechtenfaculteiten de rechtsfilosofie tot een 
vast onderdeel van het onderwijsprogramma wordt gerekend 
en dat op veel buitenlandse partneruniversiteiten talloze 
grondslagenwetenschappelijke vakken worden aangeboden. 
De huidige tendens van internationalisering van het acade-
misch onderwijs – hetgeen de Erasmus Universiteit stimu-
leert – wordt echter niet dichterbij gebracht, nu de rechtsfilo-
sofie uit het onderwijs dreigt te verdwijnen. 
Verder is het opvallend te noemen dat in het reeds hierboven 
genoemde document over de herziening van het curriculum 
van de bacheloropleiding Nederlands recht, de Rotterdamse 
rechtenopleiding wordt gekenschetst als interdisciplinair en 
maatschappelijk betrokken. Beide aspecten moeten tot uit-
drukking blijven komen binnen de rechtenfaculteit, zo wordt 
gesuggereerd. Dit zou mijns inziens reden te meer moeten 
zijn om de rechtsfilosofie binnenboord te houden, omdat 
juist dit vak op dit vlak van grote betekenis kan zijn. 
En last but not least wordt de rechtsfilosofie door studenten 
zeer gewaardeerd. Uit een gehouden handtekeningenactie 
bleek wel de enorme populariteit van dit vak en het niet ge-
ringe animo om het voor de opleiding te behouden. Er kan 
dus maar één conclusie worden getrokken: rechtsfilosofie uit 
het B2? Ik zeg nee!

Niels Kok, namens het Rechtsfilosofisch dispuut Ius @ Societas 

RECHTSFILOSOFIE UIT HET B2? IK ZEG NEE!
De faculteit der rechtsgeleerdheid staat aan de vooravond van een grote reorganisatie. Deze reorganisatie gaat (dit 
maal) niet over de organisatiestructuur van de faculteit, maar heeft betrekking op het onderwijscurriculum. In een 
document getiteld ‘Voorgenomen besluiten van het DB-OW over de herziening van het curriculum van de bachelorop-
leiding Nederlands recht’, doet de club van onder meer de onderwijsdecanen een reeks voorstellen die het onderwijs 
op de rechtenfaculteit ingrijpend zullen veranderen. 

Opinie

Ahmadinejad in New York. Sprak voor de studenten van Co-
lumbia University. De president van de universiteit, Lee Bol-
linger, kondigde hem aan als een ‘wrede en zielige dictator’. 
Een typering waar zowel blaam als medelijden in zit. Een 
uitspraak dus van een even genuanceerde als coulante intel-
lectueel. 
Ahmadinejad voor een afgeladen zaal met mondige studen-
ten. Hem werd gevraagd waarom er in zijn land geen vrijheid 
van religie was en waarom homo’s worden vervolgd. (De 
president van de universiteit humde instemmend en stuurde 
voor alle zekerheid een informant op de vragensteller af om 
diens gegevens te datatracken).
Ahmadinejad stelde dat er ‘bijvoorbeeld’ in zijn land joden 
wonen in vrede en dat er – en dit was het hoogtepunt voor 
de aanwezige pers die avond – in zijn land geen homo’s zijn! 
Hoongelach viel Ahmadinejad ten deel. Wat een grappige 
gedachte: een land zonder homo’s. Zouden ze geen homo’s 
hebben omdat alle mensen met dergelijke afwijkingen daar 
netjes een geslachtsverandering-van-de-staat aangeboden 

wordt zodat iedereen in het lichaam zit dat past bij zijn zuiver 
heteroseksuele geaardheid? Mijn veronderstelling is dat Ah-
madinejad heeft laten uitzoeken (of uitdenken) dat mensen 
pas homo worden als ze in een westerse omgeving zitten, een 
hypothese die inderdaad zou verklaren waarom ze in zijn land 
per definitie niet voor kunnen komen. 
Vreemd land, dat Iran. Land in het hart van de ‘as van het 
kwaad’, waar de mensen onbegrijpelijk zijn en gedreven 
worden door haat. Althans, als je ze zo beschouwt, dan kan 
je ze begrijpen. Geen Iraniër (m/v) werd ooit verliefd op een 
betoverende glimlach en niemand lacht er ooit. Vraag maar 
aan Afshin Ellian, die komt er vandaan en die is zo aardig en 
innemend dat je hem kunt geloven als hij ‘de islam’ beschrijft 
als een intolerant geloof. Iets dat bij ons – de goeie – eigenlijk 
nooit zal kunnen aarden. 
Iets dergelijks schreef onlangs zijn protégé, de jonge Iraniër 
Eshan Jami, samen met Geert Wilders in de Volkskrant. Het 
stuk heette: ‘Wij zullen nooit zwijgen’. Van Wilders – die zijn 
politieke engagement vermoedelijk heeft te danken aan de 

EEN LAND ZONDER HOMO’S
Brief
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STUDEREN WEER 
ALLEEN VOOR ELITE?
Minister van Onderwijs Ronald Plasterk 
overweegt de basisbeurs voor studenten om 
te zetten in een lening om geld vrij te maken 
voor het aantrekken van leraren. Wat heeft dit 
voor gevolgen voor de toegankelijkheid van het 
onderwijs volgens EUR-studenten?

Joyce van Leest, derdejaars geschiedenis: “Ik 
vind het niet terecht dat de basisbeurs omge-
zet zou worden naar een lening. Het vormt een 
drempel om te gaan studeren, mensen kiezen 
misschien eerder voor een baan. Ik heb zelf 
geen studiefinanciering meer, want dit is mijn 
tweede studie. Nu leen ik bij de IB-groep, maar 
als ik tijdens mijn hbo-studie ook al had moe-
ten lenen, was ik niet begonnen aan een twee-
de opleiding. Een lening remt leergierige stu-
denten dus af.”

Tjebbe Onnes, vijfdejaars economie en president 
van het Rotterdamsch Studenten Corps: “Ik vind 
het een goed punt dat de salarissen van lera-
ren omhoog gaan, maar niet ten koste van stu-
denten. Sommigen zullen fortuinlijke ouders 
hebben en een zorgeloze studententijd bele-
ven, maar er zijn ook veel minder bedeelde stu-
denten die van alles naast hun studie moeten 
doen om het hoofd boven water te houden. 
Voor hen is het dan een afknapper om über-
haupt te gaan studeren. En als Nederland qua 
kennis internationaal wil meedraaien, moet er 
knowledge zijn en dat bereik je niet als minder 
mensen gaan studeren.” 

Leyla Yilgor, vijfdejaars rechten: “Natuurlijk 
spreek ik uit eigenbelang, maar deze suggestie 
van Plasterk zorgt ervoor dat alleen de elite 
kan studeren. De financieel zwakkere mensen 
lijden eronder. Bovendien wordt de diversiteit 
onder studenten minder. Nederland wil juist 
meer allochtone studenten, maar zij hebben 
vaak minder geld en zijn juist blij met de basis-
beurs. Als deze wordt afgeschaft, zal de diversi-
teit eerder af- dan toenemen. Het is ook zeer 
ongunstig om met een hoge studieschuld de 
arbeidsmarkt op te gaan. Je moet gaan aflos-
sen en bijvoorbeeld een eigen huisje zoeken 
wordt dan lastig. Kortom, het idee heeft meer 
nadelen dan voordelen.” 

J. Benett, eerstejaars Nederlands recht: “Ik ben 
helemaal tegen deze plannen. Iedereen moet 
de kans krijgen om te studeren, maar met zo’n 
maatregel wordt het opleidingsniveau onder 
studenten lager en zullen zij gaan werken on-
der hun niveau met minder salaris. Dat lijkt me 
niet de bedoeling. Als dit idee realiteit wordt, 
zullen er zeker acties worden georganiseerd, 
maar daar doe ik niet aan mee. Ik vul mijn tijd 
liever met studeren. Ik had me ook zeker niet 
laten tegenhouden door deze plannen om toch 
naar de universiteit te gaan. Ik zit op wo-ni-
veau en daar wil ik wel wat mee doen.”

  Aangeschoten

Van der Schot

RECTIFICATIES
In het artikel ‘Zilveren bul’ in EM 5 van 11 oktober is een fout geslopen. Frans Moors schreef niet een 
scriptie over Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam (SoZaWe), maar over de wetenschappelijke 
afdeling van deze dienst (SWA). 

In de cartoon van Bas van der Schot wordt gesteld dat de rector een boom zou willen omzagen 
vanwege een beter uitzicht vanuit zijn kamer. Het is echter niet de rector, maar de voorzitter van het 
College van Bestuur die deze wens geuit heeft. 

gevolgen van een grapje dat hij in Venlo ooit op 
vertrouwelijke toon maakte tegen een jonge 
Marokkaan over diens zus – van hem dus, kennen 
we de diepgravende analyses over de onverenig-
baarheid tussen ‘de gewone hardwerkende man 
en ‘de islam’. 
Maar voor Jami is deze these van incommensura-
biliteit nieuw. Hij is bezig met een film over ho-
mo’s & ‘de islam’. Wedden dat hij na atheïst straks 
ook nog homo wordt? Wat zou het leuk zijn als 
hij een relatie kreeg met Jamai, die dan Jamai 
Jami zou gaan heten. Noemen ze een dans naar 
hem, krijgen we een realitysoap, gepresenteerd 
door Gordon en Joling, als ze er tenminste de 
kracht voor hebben. En dat is helemaal geen gek 
voorstel, want tussen politiek en entertainment 
is maar een ragfijne sluier. En Jami zal zingen met 
Wilders in het achtergrondkoortje: ‘Wij zullen 

nooit zwijgen’ terwijl Jamai een echte ‘Jamai-
jami’ ten beste geeft. 
Tja, die Jami. Hij is de Iranier bij uitstek die in 
een westerse omgeving zit. Wellicht baseert Ah-
madinejad zijn hypothese van de homofilie wel 
op hem! Hoe het ook zij, Jami zal nooit zwijgen. 
Evenals Wilders. Evenals Ahmadinejad, evenals de 
terroristen, evenals Bush, de hangjeugd om 2 uur 
’s nachts voor je deur, de gewone man. Allemaal 
zullen ze niet zwijgen. Nooit zwijgen. Ik zeg: Niet 
zwijgen, maar zingen dat we nooit zwijgen zullen 
en de Jamai-jami dansen tot de benen niet meer 
kunnen! 

Leonhard van Geijn, student Wijsbegeerte
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anuit zijn kamer heeft Fedde Spoel (52) een 
koninklijk uitzicht over de skyline van Rot-
terdam. Nog wel. “Het uitzicht ben ik 
kwijt. Dat weet ik wel zeker.” 

Spoel is voor tweeënhalve dag publiciteitsmedewer-
ker bij Studium Generale (SG) en één dag per week 
programmamaker bij Erasmus Cultuur. Door de re-
organisatie zal hij overgeplaatst worden van SG in 
het H-gebouw naar een centaal bureau. Hij moet 

zich dan bezighouden met de communicatie voor 
verschillende afdelingen.
Hij is ‘van nature een optimistisch mens’ en hij 
‘komt nog goed weg’ – zijn werkuren blijven behou-
den. Toch heeft Spoel ook zijn twijfels en angsten. 
“Er is gezegd dat ik dezelfde werkzaamheden kan 
blijven doen. Maar ik ga in het vervolg wel ‘webre-
dacteur’ heten. Hoewel ik inderdaad óók nieuwsbe-
richten op het web zet voor SG, klinkt het toch echt 

anders dan publiciteitsmedewerker. Inderdaad vra-
gen we ons bij SG überhaupt af of het wel zo goed 
is om de publiciteit centraal te organiseren. Ik werk 
bijvoorbeeld tien jaar op deze plek. Ik ben hier vol-
ledig ingewijd en betrokken. Wanneer de publiciteit 
centraal georganiseerd wordt, is het te verwachten 
dat de betrokkenheid minder wordt. En aangezien 
de secretaressepost ook ingeleverd is, zullen de pro-
grammakers van SG meer werk krijgen. De vraag 

V

Waar gehakt wordt vallen spaanders, zo ook bij de reorganisatie van het Bureau van de Uni-
versiteit (BvdU). Het Bureau met 360 medewerkers wordt flink door elkaar gehusseld wat 
tot een effectievere en afgeslankte organisatie moet leiden. De gevoelens over zo’n operatie 
zijn gemengd. Erasmus Magazine nam poolshoogte.     tekst  Mary van der Graaf en Daan Rutten fotografie Levien Willemse

Jet HeerdinkTon van de Pijl

Fedde Spoel
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is of ze dan nog dezelfde kwaliteit kunnen leveren.” 
“Er is veel onduidelijk over de reorganisatie. De 
communicatie van bovenaf is vaag. Zo kreeg ik vlak 
voor het weekend een mail waarin stond dat ik indi-
vidueel op gesprek moest komen. Ik voelde de bui al 
hangen. Ik wilde alvast weten waar het gesprek 
over ging. Vervolgens kreeg ik een reply terug: ‘Het 
is omdat u twee functies heeft.’ Punt. Dan ga je het 
hele weekend fantaseren: ze gooien natuurlijk com-
municatiemedewerkers eruit, die zijn er toch ge-
noeg. En ik ben erbij! Ook ervoer ik de toon in het 
reorganisatieplan als onprettig. Het belang van cul-
tuur moet zich maar bewijzen, staat er ongeveer in. 
Dat klinkt toch een beetje als: cultuur is onbelang-
rijk.” 

Bom ontploft  Drs. Jet Heedink 
(53), hoofd van de afdeling Interne en Externe 
Betrekkingen (IEB) dreigt een van de slachtoffers 
van de reorganisatie te worden. De eerste dag 
na haar zomervakantie op 27 augustus kreeg zij 
het conceptreorganisatieplan onder ogen. Dat 
er bij haar afdeling zulke harde klappen zouden 
vallen, had ze toen nog niet voorzien. “Ik heb toen 
veel suggesties voor veranderingen gedaan in de 
overtuiging dat daar iets mee gedaan zou worden. 
Die naïviteit neem ik mezelf wel kwalijk. Maar 
ik ben vooral boos over de manier waarop er te 
werk is gegaan. De analyse van onze afdeling 
staat vol feitelijke onjuistheden over ons werk, 
zelfs onnozelheden. IEB zou bijvoorbeeld bij een 
deel van de activiteiten nauwelijks met faculteiten 
‘hoeven samen te werken’. Daarbij wordt dan als 
voorbeeld corporate communicatie en huisstijl 
genoemd. Wat een onzin! Dat zijn nu juist terreinen 
die dringend vragen om nauwgezette afstemming 
met àlle organisatieonderdelen. En dat geldt voor 
praktisch al ons werk. Of het nu om de organisatie 
van de Dies of de Wetenweek gaat, om de productie 
van corporate brochures of de ontwikkeling van 
merkenbeleid. Natuurlijk worden collega’s uit 
faculteiten erbij betrokken. Zonder zou niet eens 
kùnnen.” 
Hier en daar een foutje, dat kan gebeuren niet 
waar?  “Niet als dat tot gemiste kansen leidt. Zo 
hadden IEB en de afdeling Onderwijs Marketing en 
Communicatie op een slimmere manier in elkaar 
geschoven kunnen worden. Als ik nog een voor-
beeld mag noemen. Wetenschapscommunicatie, dat 
grotendeels voor rekening komt van IEB, wordt in 
de nieuwe organisatie niet expliciet genoemd, ter-
wijl daar in het strategisch plan ‘Erasmus 2013’ 
juist een prominente rol aan is toebedeeld, met het 
oog op de versterking van de band tussen stad en 
universiteit.”
Wat is voor u het meest teleurstellend?  “Dat er 
functies verdwijnen terwijl over de daarbij behoren-
de taken niet goed is nagedacht. Een externe consul-
tant heeft dit deel van het reorganisatieplan vorm-
gegeven waarbij het rapport-Berenschot een be-

langrijk richtsnoer was. In dat rapport stonden en-
kele harde uitspraken over de dienstverlening van-
uit het Bureau, ook over IEB, die zeker niet onte-
recht waren. In de afgelopen tweeënhalf jaar heb-
ben wij bij IEB de tanden gezet in het verbeteren 
van de service aan faculteiten. Wij hebben er met 
z’n allen hard aan gewerkt, maar in het plan wor-
den deze verbeteringen genegeerd. Uit alles blijkt 
dat de verantwoordelijken voor de reorganisatie de 
medewerkers van de communicatieafdelingen ei-
genlijk niet serieus als deskundigen zien. Anders 
betrek je ze toch bij het opstellen van zo’n plan?”
Hoe is de sfeer op de afdeling?  “Raar. Alsof er een 
bom ontploft is. Een aantal mensen verliest hun 
baan en dat heeft ingrijpende financiële gevolgen. 
Er komen nieuwe functies waarop zij kunnen sollici-
teren, maar vooralsnog is het een heel onzekere si-
tuatie. Mijn positie verdwijnt ook. Niet leuk, want 
ik heb een interessante baan en de EUR is een boei-
ende werkomgeving, maar, ik ga hier geen drama 
van maken.”

Hoofdbrekens  De leiding van het 
reorganisatieproces is in handen van drs. Ton van 
der Pijl (55), de beheerder van het Bureau van 
de Universiteit (BvdU). Hoe kijkt Van der Pijl 
terug op de week waarin het reorganisatieplan is 
gepresenteerd en de personele gevolgen bekend zijn 
gemaakt?
Van der Pijl is blij dat het plan klaar is, en dat dit 
binnen de gestelde termijn is gebeurd. “De belofte 
aan het personeel, om eind september met een reor-
ganisatieplan te komen, hebben we kunnen inlos-
sen. Het plan voldoet aan de wens van het College 
van Bestuur en de faculteiten om een nieuwe cul-
tuur tot stand te brengen. En de Raad van Toezicht 
is tevreden, omdat er uiteindelijk een plan is waarin 
een bezuiniging van 10 procent wordt gerealiseerd. 
Ik heb die 10 procent nooit als harde opdracht erva-
ren maar als richtsnoer; in iedere organisatie zit na-
melijk, na verloop van tijd, ruimte voor een efficien-
cyslag.”
Is dat niet wat makkelijk gezegd?  “Nee. Door het 
hergroeperen van taken is te besparen op overhead. 
Neem bijvoorbeeld het directoraat I&A. Door het 
anders inrichten van werkprocessen en het uitbeste-
den van de thuiswerkplekondersteuning is het daar 
mogelijk geworden om terug te gaan van vijf naar 
drie afdelingen.”
Wat zijn volgens u de belangrijkste winstpunten van 
deze reorganisatie?  “Dat er weer eens kritisch ge-
keken is naar de werkprocessen, naar wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Want zonder helderheid in ver-
antwoordelijkheden krijg je altijd geruzie. Zo is bij-
voorbeeld ruim zeven jaar geleden afgesproken om 
de productie van brochures voor de onderwijsmar-
keting centraal te regelen. Faculteiten leverden de 
teksten en het BvdU zorgde voor de vormgeving en 
het drukwerk. Iedereen was het erover eens dat dit 
de meest efficiënte en goedkoopste manier was. 

Maar de faculteiten, die de out of pocket kosten 
moesten betalen, gingen toch sputteren, althans een 
aantal. De ene faculteit wist wel een goedkopere 
drukker, de andere wilde goedkoper papier. Er ont-
stond dus frictie en gedoe. Deze situatie is opgelost 
doordat College van Bestuur en decanen besloten 
om op basis van een onderwijsmarketingplan de 
kosten voortaan centraal te dekken. Dit is nou een 
mooi voorbeeld van hoe je door wijziging van de 
werkafspraken de verhoudingen kan verbeteren. 
Vanwege de reorganisatie zijn een groot aantal 
werkprocessen doorgelicht op dit soort knelpunten. 
Het gevolg is, dat er weer met faculteiten gesproken 
wordt over wat er op centraal niveau en wat er bij 
de faculteiten moet gebeuren.”
Een gevolg van de reorganisatie is ook dat er func-
ties verdwijnen. Hoeveel zijn dat er?  “Zeventig 
mensen hebben te horen gekregen dan hun functie 
wordt opgeheven. Daar staat tegenover dat er vijf-
tig nieuwe functies bijkomen. De vacatures staan 
op het web. Iedereen krijgt een formulier waarop 
men kan aangeven op welke functies men wil reage-
ren. Degene van wie de functie bedreigd wordt, 
krijgt sowieso een uitnodiging van de plaatsingad-
viescommissie (PLAC) voor een sollicitatiegesprek. 
Alle gesprekken zullen eind november in een bestek 
van twee of drie weken plaatsvinden.”
Over het informeren van het personeel bestaat kri-
tiek. Medewerkers van het BvdU voelen zich geïnti-
mideerd. Wat vindt u daarvan?  “Ja, die term heb ik 
ook gehoord en daar ben ik van geschrokken. Wij 
wilden mensen via een gesprek op de hoogte stellen 
over het opheffen van hun functie zodat de brief, die 
ze een paar dagen later zouden ontvangen, niet zo 
rauw op hun dak zou vallen. Dat te voorkomen, is 
niet altijd gelukt. Dit soort mededelingen komt na-
tuurlijk altijd hard aan. De kritiek over de zin waar-
in staat dat het reorganisatieplan is vastgesteld, 
deel ik niet. Het plan waarmee we met de Dienst-
raad gaan overleggen en dat we voorleggen aan de 
medewerkers, is door de stuurgroep vastgesteld. Let 
wel, vastgesteld is iets anders dan goedgekeurd. 
Aanpassingen naar aanleiding van de gesprekken 
met de Dienstraad zijn  niet uitgesloten.”
Wat bezorgt u hoofdbrekens?  “De meeste hoofdbre-
kens, of beter mijn eerste zorg, is dat mensen op tijd 
zekerheid hebben over wat er met hen en hun werk 
gaat gebeuren. Ten tweede is de herhuisvesting na-
tuurlijk een gigantische operatie, mede doordat te-
gelijkertijd de renovatie van het A-gebouw plaats 
zal vinden. Ten slotte ben ik heel benieuwd naar 
hoe de nieuwe organisatie straks gaat draaien. We 
hebben wel eens reorganisaties gehad waarbij de 
verwachtingen slechts deels zijn ingelost. Bij zo’n 
grote reorganisatie als deze, moet je er rekening mee 
houden dat het ergens niet helemaal gaat zoals je 
hoopt dat het zal gaan. Ja, dat brengt mij hoofdbre-
kens.”



PODCASTING: NOOIT 
MEER EEN WEKKER NODIG 

Nooit meer ’s ochtend vroeg je bed uit om je door de stromende regen en 
overvolle treinen te worstelen om vervolgens slaperig een college bij te 
wonen. Zou het niet ideaal zijn als je als student zelf kan bepalen wanneer 
je een bepaald college volgt? De podcast lijkt uitkomst te bieden.  
               tekst  Tim Gouw illustratie  Unit20

Wat is  Pod/Vodcas-
ting?
Voor wie het allemaal 
even gemist heeft: een 
podcast (een samentrek-
king van broadcast en 
iPod) is een digitaal 
geluidsbestand dat je 
via internet kunt down-
loaden en afluisteren op 
een moment dat jou het 
beste uitkomt. De term 
podcasting is bedacht 
door een journalist van 
de Engelse krant The 
Guardian. De techniek 
van het podcasten is 
later door internet-
pionier Dave Winer 
verder verfijnd tot de 
huidige vorm. Anders 
dan de naam doet 
vermoeden heb je niet 
perse een iPod nodig 
om de bestanden af te 
luisteren: elke mp3-spe-
ler volstaat.
Vodcasting is het 
aanbieden van video 
on demand. Vod is dan 
ook een combinatie van 
Video On Demand, en 
web- of broadcasting. 
Voorheen werd Vodcast 
ook wel, Videocast, 
Video Podcast of VLOG 
genoemd.

Webcasts RSM en FRG: 
http://webcast.rsm.
nl/ en http://frg.eur.
nl/webcast 

Podcasting and 
Vodcasting:
http://edmarketing.
apple.com:80/adcin-
stitute/wp-content/
Missouri_Podcasting_
White_Paper.pdf

Podcasting in 
onderwijs:
http://www.apple.com/
nl/education/products/
ipod/podcasting.html
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odcasting – het digitaal aanbieden van een 
geluidsbestand op internet – is aan een op-
mars bezig. Geen hip, jong radiostation of 
tv-zender dat geen podcast aanbiedt. Ook 

het onderwijs heeft de slimme techniek inmiddels 
ontdekt. Steeds meer universiteiten en docenten bie-
den podcasts van hoorcolleges aan. 
De Britse docent microbiologie Bill Ashraf was een 
van de eersten die twee jaar geleden zijn hoorcolle-
ges aanbood door middel van podcast. Ashraf twij-
felde al langere tijd aan de effectiviteit van massale 
hoorcolleges voor meer dan achthonderd man. Door 
het gebruik van podcasting hoopte hij tegemoet te 
komen aan de behoeften van parttime studenten en 
mensen die naast hun baan een studie volgen. Zij 
konden nu colleges beluisteren in hun eigen tijd via 
een mp3-speler of gewoon op de computer.
Het idee om podcasts met een educatief doel te ont-
wikkelen, is ondertussen wereldwijd aangeslagen. 
In Nederland hebben universiteiten zich tot nu toe 
redelijk terughoudend opgesteld. Maar zoals altijd 
wanneer nieuwe technieken worden geïntroduceerd, 
zijn er pioniers. De Universiteit Leiden en de Wage-
ningen Universiteit waren de eerste universiteiten 
die zich aan een proef waagden met het college-pod-
casten. De rechtenfaculteit in Leiden, die als proef 
gedurende een trimester geluidsfragmenten over ac-
tuele zaken aan eerstejaarsstudenten aanbood, vond 
het een ‘groot succes’. 
Sinds kort worden op de EUR ook podcasts opge-
nomen bij een aantal vakken. De RSM Erasmus 
University en de rechtenfaculteit hebben sommige 
hoor- en practicumcolleges online gezet. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door het Centre for Expertise in 
E-Learning and Knowledge (CELK) van RSM, dat 
over de nodige technische kennis en apparatuur be-
schikt. 
“We bieden verschillende varianten aan”, licht Ar-
thur Oink toe, medewerker van het CELK en docent 
bedrijfskunde. “Zo zijn er de webcasts, vodcasts en 
natuurlijk de podcasts. Bij de eerste twee varianten 
wordt naast geluid ook beeld gebruikt. Dat kunnen 
bijvoorbeeld sheets zijn die synchroon lopen met 
het geluid, of een docent die te zien is terwijl die een 
verhaal vertelt.” 
Maar studenten zijn niet de enigen voor wie dit 
handig is. Ook voor docenten kan het een hoop tijd-
winst opleveren. Oink: “Bij sommige vakken heb je 
als docent voltijd- en deeltijdstudenten. Deeltijdstu-
denten werken meestal overdag en volgen ’s avonds 
college. Docenten geven dus twee keer hetzelfde 
college op een dag. Met onze webcasts is dat verle-
den tijd. We nemen nu het reguliere college op, 
plaatsen het op internet en deeltijdstudenten kun-
nen het vervolgens zelf op elk gewenst tijdstip af-
spelen.”

Toegevoegde waarde  Toch is niet 
iedereen overtuigd van de toegevoegde waarde 
van podcasting in het onderwijs. Charles van 

Marrewijk, docent aan de faculteit Economie en 
schrijver van verscheidene studieboeken, vindt 
het ‘allemaal maar onzin’. “Ik zie er eigenlijk het 
nut niet zo van in. In de eerste plaats vergt het veel 
tijd. Misschien niet het opnemen zelf, maar wel 
het aanpassen van je verhaal. Je moet hetzelfde in 
minder tijd vertellen omdat je anders het geduld 
van je studenten erg op de proef stelt.”
Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat na zo’n 
vijftien minuten de aandacht van de gemiddelde 
student begint te verslappen bij het luisteren naar 
dezelfde podcast. Korte fragmenten waarin één 
kernonderwerp werd behandeld bleven dan ook het 
langste hangen. “Bovendien zijn er meestal meer 
dan genoeg andere hulpmiddelen voor handen om 
de stof in de vingers te krijgen”, gaat van Marre-
wijk verder. “Uiteraard is er het boek, maar daar-
naast is er zat ander oefenmateriaal dat via internet 
wordt aangeboden.” Helemaal uitsluiten dat hij ooit 
gaat podcasten doet van Marrewijk overigens niet. 
“Een collega in Groningen ontwikkelt op dit mo-
ment podcasts bij een boek van mij. Ik wacht even 

af hoe dat gaat lopen, maar voorlopig zal ik er in ie-
der geval geen gebruik van gaan maken”.
Arthur Oink begrijpt de reactie van van Marrewijk 
wel. “Docenten die al zo’n vijftien jaar of langer in 
het onderwijs werkzaam zijn, zitten vaak niet zo te 
wachten op dit soort vernieuwingen. Het heeft al 
gauw iets van: jij komt ze wel eens even vertellen 
hoe het anders en beter moet. Dan is het logisch dat 
je er niet meteen voor open staat. Maar bij ons 
wordt alles in goed overleg met de docent gedaan. 
Hij of zij heeft volledig de touwtjes en de regie in 
handen. Wij bieden enkel de middelen aan om het 
podcasten mogelijk te maken.” 
Oink wil trouwens benadrukken dat het hier gaat 
om een vorm van onderwijsinnovatie. “We nemen 
niet uitsluitend volledige hoor- en practicumcolleges 
op, zoals ze dat op dit moment bijvoorbeeld bij de 
technische universiteit in Eindhoven doen. Daar ko-
men ze per week met gemak aan vijftig uur geluids-
materiaal. Onze insteek is dat wij proberen de ma-
nier van lesgeven te veranderen door middel van  
podcasting. Niet alle vakken lenen zich daarvoor.”

Uitgestorven campus  Dat studenten 
het initiatief omarmen, valt te verwachten. “Ik 
zou niet meer naar de universiteit komen”, zegt 
Mandy van der Hurk, studente economie. “Het is 
een prima idee en het scheelt een heleboel tijd die 
je weer aan andere dingen kunt besteden.” En wat 
als ze voor de podcasts extra zou moeten betalen? 
“Daar zou ik best toe bereid zijn, ik schaf nu 

immers ook de uittreksels van boeken aan. Maar 
het college moet dan wel echt nuttig zijn en goed te 
begrijpen.”
Maar Stefan de Ridder, eveneens economiestudent, 
is een andere mening toegedaan. Hij vreest dat de 
podcasts ten koste van het sociale aspect zullen 
gaan. “De universiteit is toch ook een soort ontmoe-
tingsplaats. Wanneer mensen besluiten om niet 
meer te komen, gaat dat verloren.” Hij geeft echter 
toe minder uurtjes in de collegezalen te zullen slijten 
als podcasts beschikbaar zouden zijn. “De wekker 
zal wel vaker uit staan.”
Is een uitgestorven campus met docenten in kleine 
opnamekamertjes een realistisch toekomstbeeld? 
“Zo’n vaart zal het niet lopen”, denkt Oink. “Het 
eerste dat docenten mij vragen is meestal wat het 
podcasten voor effect heeft op het aantal studenten 
dat naar college komt. Vooralsnog heb ik niet ge-
merkt dat de opkomst minder wordt. De feedback 
van zowel studenten als docenten die gebruik ma-
ken van de podcasts, is overwegend zeer positief.” 
Bij de invoering op de universiteit in Wageningen 

waren ook niet alle docenten even gecharmeerd van 
het idee, uit angst om binnenkort voor een lege zaal 
te staan. “Voor studenten wordt de verleiding zo 
wel heel groot om dat ene taaie college op vrijdag-
ochtend om half negen voortaan te laten schieten”, 
aldus een ongeruste professor. Maar volgens Mi-
chaël Hegeman, verantwoordelijk voor onderwijs-
vernieuwing bij de afdeling ICT en Onderwijs, zijn 
de podcasts niet direct bedoeld om het hoorcollege 
te vervangen. “Zie het als een verdieping. Wanneer 
een student voor een tentamen nog even een college 
wil doornemen, pakt hij vaak de powerpointpresen-
tatie van de docent er nog even bij. Nu kan hij het 
college helemaal opnieuw volgen.” 
Bovendien kunnen docenten extra materiaal dat ze 
niet kwijt kunnen in colleges of readers, via een zelf 
opgenomen podcast verspreiden. “Onze afdeling 
heeft een speciale studio waar een docent zonder al 
te veel moeite zijn eigen podcast kan opnemen”, 
vertelt Hegeman. Groot voordeel: na de opname 
hoeft nauwelijks in het bestand geknipt en geplakt 
te worden. Het is vrijwel meteen klaar voor gebruik 
en kan geplaatst worden op een digitale leeromge-
ving zoals Blackboard. 
Zijn Nederlandse universiteiten nog enigszins be-
houdend, in Amerika is het college-podcasten mate-
loos populair en heeft de opkomst bij colleges er 
nauwelijks onder te lijden. Belangrijk verschil blijft 
uiteraard dat je bij een écht college de docent kunt 
onderbreken om een vraag te stellen. Maar een e-
mailtje sturen kan natuurlijk ook.
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‘Sinds kort worden op de EUR ook podcasts 
opgenomen bij een aantal vakken’



’HET IS WIT EN STAAT 
IN DE WEG’
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Gekleineerd worden door artsen, onderlinge rivaliteit en patiëntenleed; 
het is schering en inslag in de roman De co-assistent. Het boek, geschreven 
door een co-assistent met het pseudoniem Anne Hermans, verschijnt sinds 
kort ook als tv-serie op NET5. De gelijknamige serie geeft een impressie van 
het leven van een ‘co’ in het ziekenhuis. In hoeverre komt het boek overeen 
met de werkelijkheid in het Erasmus MC?  tekst Lindemarie Sneep fotografie NET5 en Levien Willemse

Elin (Hanna Verboom), 
in de nieuwe drama-
serie de ‘Co-assistent’. 



ie co-assistent is, moet geen watje zijn. 
Leven en dood zijn aan de orde van de 
dag in een ziekenhuis. Dat blijkt wel tij-
dens mijn interview met vijfdejaars ge-

neeskundestudent en co-assistent Wing Hung Tong 
(27) dat plaatsvindt in het Reinier de Graaf Gast-
huis in Delft. Midden in het gesprek worden we on-
derbroken door Tong’s collega. Of we willen verkas-
sen, in de kamer naast ons is een vrouw overleden 
en de familie wil zich even afzonderen. Tong en zijn 
collega vertrekken geen spier, in alle rust zoekt hij 
een andere kamer en praat verder alsof er niets is 
gebeurd. “Het zag er al een paar dagen naar uit dat 
de vrouw zou overlijden”, stelt de co-assistent. “Ze 
had al een morfinepomp gekregen, geleden heeft ze 
dus niet.”
Als we het boek van Anne Hermans moeten gelo-
ven, staat Tong model voor de nuchterheid die art-
sen en co-assistenten hebben als het gaat om pa-
tiëntenleed. Volgens kinderarts Peter de Laat, hoofd 
Medium Care Kindergeneeskunde in het Sophia 
Kinderziekenhuis en tevens onderwijscoördinator, 
moet elke arts een balans vinden tussen enerzijds 
toenadering zoeken, en anderzijds afstand houden 
van de patiënt. “De scheidslijn is moeilijk aan te 
geven, maar een patiënt is er niet mee geholpen als 
de arts gaat meehuilen. Ik hanteer daarom het vol-
gende motto: maximale toenadering met behoud 
van distantie. De meeste co’s weten wel wat ze zich 
hierbij moeten voorstellen.” 
Co-assistent Tong kan zich goed herinneren dat hij 
in het begin moeite had om kortaf te zijn tegen pa-
tiënten. “Door mijn bijbaan als kraambroeder in 
het Sophia Kinderziekenhuis was ik eraan gewend 
om meer aandacht te geven aan patiënten en wat 
hen mankeerde tijdens een lang ziekbed. Op een 
grote afdeling als Interne Geneeskunde is er simpel-
weg geen tijd om lang bij iemand stil te staan. Tij-
dens de opleiding heb ik geleerd me in te leven in 
patiënten, maar in de praktijk is daar weinig ruimte 
voor. Inmiddels ben ik daaraan gewend geraakt.” 
Vijfdejaars geneeskundestudent Evelien Blom (22),  
co-assistent op de afdeling Heelkunde in het Eras-
mus MC, trok zich in het begin ook meer aan van 
problemen van patiënten. “Soms bleef een bepaald 
geval een paar dagen in mijn hoofd zitten. Nu zijn 
het vooral leeftijdsgenoten die me bijblijven.” 
Adriaan van ’t Spijker, psycholoog en onderwijsco-
ordinator bij Medische Psychologie herkent de er-
varing van Tong en Blom. Studenten leren tijdens 
de opleiding geen trucje hoe ze een balans moeten 
vinden tussen afstand en betrokkenheid bij patiën-
ten. “Co’s moeten er zelf achter komen, maar we le-
ren studenten wel dat je bijvoorbeeld als chirurg on-
derscheid moet maken tussen het lichaam waar je 
in snijdt en de persoon van wie dat lichaam is, zo-
dat afstand nemen makkelijker is”, aldus Van ’t 
Spijker.  
Het bewaren van een professionele afstand heeft 
echter wel tot gevolg dat artsen en specialisten vaak 

nogal zakelijk overkomen. Volgens de schrijfster 
van het boek, Anne Hermans, praten artsen zelfs 
vaak op een lompe en onmenselijke manier over pa-
tiënten. Lange keurt deze gewoonte af, temeer om-
dat co-assistenten meestal het voorbeeld van hun 
leermeester krijgen. “Dit wordt ook wel het ‘hidden 
curriculum’ genoemd”, legt de chirurg uit. “Als art-
sen zich zo gedragen, denken co’s misschien dat het 
zo hoort. Zeker als een co afhankelijk is van die arts 
voor een verdere opleiding, bestaat de kans dat zij 
dit gedrag kopiëren, omdat ze in de smaak denken 
te vallen.” 
Kinderarts De Laat benadrukt dat dit alleen ge-
beurt bij vakgenoten onder elkaar, en hij hoopt dat 
studenten artsen met dergelijk gedrag juist als ne-
gatief rolmodel zien. “Het past niet bij adequaat en 

professioneel gedrag, maar het is absoluut geen ge-
bruik jegens patiënten. De meest cynische arts gaat 
vaak zeer goed om met zijn patiënten.”

‘Interessant geval’  De scheidslijn 
tussen betrokkenheid en afstand houden blijkt 
lastig aan te geven, beaamt ook prof. dr. Johan 
Lange, chirurg en onderwijsdirecteur van het 
Erasmus MC. “Je moet je in de patiënt kunnen 
verplaatsen, maar uit zelfbescherming moet je hun 
problemen niet meenemen naar huis. In het begin 
is dat lastig, maar als je grote aantallen patiënten 
hebt behandeld, leer je hun problemen te scheiden 
van je eigen emoties.” 
De Laat meent dat co-assistenten verschillend rea-
geren op verdriet en leed van patiënten. “Studenten 
komen binnen de huidige opleiding in een vroeger 
stadium in aanraking met patiëntenleed, maar de 
één kan daar beter mee omgaan dan de ander. Tij-
dens je co-schappen leer je de relatie met je patiën-
ten een plek te geven.” 
Een van de andere manieren om toch met soms dra-
matische gevallen om te kunnen gaan, is het maken 
van grappen bij wijze van uitlaatklep. Van ’t Spijker 
ontkent niet dat dit in het Erasmus MC ook ge-
beurt. Maar hij relativeert dat in alle ziekenhuizen 
grappen worden gemaakt: “Anders houd je het niet 
vol.” Tong is van mening dat je best een keer een 
grap mag maken over een patiënt. “Het is ook inhe-
rent aan het vak; je kunt niet van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat serieus zijn. Het moet voor artsen 
en co’s een beetje luchtig blijven.”  
Tong merkt dat artsen en co-assistenten onderling 

vaak grapjes maken over patiënten bij besprekin-
gen of in de koffiepauze. “Meestal gaat het om 
woordgrapjes die zo dom zijn dat ik ze niet meer 
weet.” Ook Blom herinnert zich een flauwe grap: 
“De partner van een patiënt die een nieuwe nier 
had gekregen, moest gebeld worden. Toen niemand 
de telefoon opnam, herinnerden de artsen zich weer 
dat die partner zelf ook in het ziekenhuis lag, want 
dat was de nierdonor. Om dat soort dingen wordt 
gelachen.” Blom ergert zich er niet aan. “Zolang 
patiënten het maar niet horen.” 
Het is duidelijk, de boog kan niet altijd gespannen 
zijn; de artsen en specialisten staan al onder genoeg 
dagelijkse hoogspanning bij hun bezigheden. De 
werkzaamheden van een co hangen doorgaans af 
van de afdeling waar degene geplaatst wordt en of 

hij/zij pas begint. Zo is op de afdeling kinderge-
neeskunde de rol van de co iets beperkter dan op 
andere afdelingen. Er worden hogere en strengere 
eisen gesteld aan de co’s en ze krijgen minder ver-
antwoordelijkheid. 
Het takenpakket heeft ook te maken met de strikte 
hiërarchie die bestaat tussen artsen en co’s, een an-
der aspect wat in Hermans boek naar voren komt. 
De Laat noemt deze relatie ook wel een meester-ge-
zelrelatie. De kinderarts ziet binnen de afdeling een 
mate van hiërarchie die bepaald wordt door kennis 
en ervaring. “Dat betekent dat de specialist de eer-
ste in de rangorde is, daarna komt de arts-assistent 
en daarachter pas de co-assistent.” Lange probeert 
zijn relatie met co’s wel laagdrempelig te houden. 
“Ik ben zelf ook co geweest en heb daardoor begrip 
voor de lastige situatie waarin zij zich bevinden.” 
Tong merkt dat het heel erg afhangt van de drukte 
en het moment van de dag hoeveel tijd een arts voor 
een co-assistent heeft. “Het begeleiden van een co 
kost veel tijd, maar je leert toch het meeste en beste 
als een arts de tijd voor je neemt.” Enige assertivi-
teit is dus noodzakelijk, aldus Tong. 
Lange beaamt dat door de werkdruk een arts soms 
kortaf kan zijn tegen een co, terwijl dat niet de be-
doeling is. “Artsen voelen zich vaak ‘belast’ met on-
derwijs, omdat het moeilijk te combineren is met 
hun werk.” Daarbij komt dat de meeste artsen na-
tuurlijk opgeleid zijn als arts en niet als onderwij-
zer, voegt Lange toe, die overigens zelf een cursus 
tot onderwijzer in de zorg volgde. 
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‘Tijdens de opleiding heb ik geleerd 
me in te leven in patiënten, 

maar in de praktijk is daar weinig 
ruimte voor’
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Concurrentie  Behalve compassie en assertiviteit moet 
een co bij tijd en wijle ook over een olifantenhuid beschikken. 
Onzekere co-assistenten blijken een dankbaar slachtoffer van 
kritiek of grappen door de specialisten, zo toont Hermans in 
haar boek. Tong ondervond dit aan den lijve tijdens zijn co-
schap bij de afdeling chirurgie. Aan het eind van elke dag moest 
hij voor alle belangrijke artsen van de afdeling een presentatie 
houden over de patiënt die hij als co had opgenomen. “De eerste 
keer had ik dit niet zo goed voorbereid. Dat heb ik geweten. 
Ik werd compleet belachelijk gemaakt; iemand vroeg: ‘Wat is 
dit voor onzin?’ Zulke harde kritiek krijgen ten overstaan van 
een volle zaal is wel even slikken.” De Laat geeft toe dat ook 
bij kindergeneeskunde wel gegrapt wordt over de onzeker- en 
onwetendheid van co’s. “Een oud raadseltje is: Wat is wit en 
staat in de weg?” 
Maar de jungle van het co-assistentschap houdt niet op bij de 
lastige patiënten of vervelende artsen; de competitie tussen co’s 
is hevig. Elin Dekkers, de hoofdpersoon in het boek De co-assi-
stent kan bijvoorbeeld een andere co niet uitstaan, omdat ze zo 
bijdehand doet. Heel herkenbaar zegt Tong. “Elke vraag die een 
arts stelt, wil je goed beantwoorden en zo denken de anderen 
ook.” 
En net zoals in de populaire Amerikaanse tv-serie Greys Anato-
my wordt er  ‘gevochten’ om de uitvoering van kleine ingrepen. 
Volgens Lange komt dit omdat er teveel co-assistenten zijn in 
verhouding tot het aantal patiënten. Het Erasmus MC probeert 
dit probleem deels op te lossen door co’s te laten oefenen in het 
skills lab waar ze basistechnieken, zoals het inbrengen van een 
infuus en het maken van hechtingen, onder de knie kunnen krij-
gen alvorens ze patiënten behandelen. 
Het wil overigens niet zeggen dat het altijd haat en nijd is tussen 

co-assistenten. Co’s kunnen ook een heel hecht groepje vormen, 
juist omdat ze in hetzelfde schuitje zitten. “Ik bespeur geen riva-
liteit tussen mij en andere co’s”, zegt Blom. “Over het algemeen 
is het gezellig en helpen we elkaar.”
Volgens het boek wordt de competitie deels veroorzaakt door het 
feit dat co’s denken dat ze moeten concurreren om verder te ko-
men, en dat ze zonder de juiste ingangen en contacten niet op de 
door hun begeerde plekken terechtkomen. Lange ontkent dit: 
“Het is hier niet anders dan bij andere opleidingen. Ik zie dat 
co’s zich profileren bij artsen die hen wellicht kunnen helpen bij 
het binnenkomen van de opleiding, maar er zijn altijd meerdere 
mensen die je kunnen helpen. Belangrijker is dat je als co zelf ac-
tie onderneemt, bijvoorbeeld door mee te doen aan een onderzoek 
van die arts. Als je enthousiast bent, is de kans groot dat dit leidt 
tot toelating bij de opleiding, maar het is geen garantie!” 
Desalniettemin is Tong zich ervan bewust dat het belangrijk is 
tijdens de co-schappen een band op te bouwen met artsen en spe-
cialisten. “Als je extra inspanningen verricht in de vorm van on-
derzoek of publicaties en een arts merkt dat je als co veel weet, 
val je op. Goed overweg kunnen met een arts is geen garantie 
voor een opleidingsplek tot specialist, maar het hebben van een 
breed netwerk is wel een must voor je verdere carrière.”

‘De Co-assistent’ wordt op maandagavond uitgezonden op 
NET5 om 21.30 uur

Co-assistenten 
tijdens een ‘Grote Visite’  
op de afdeling MDL  
(Maag, Darm, Lever).



EEN TOGADRAGEND LEVEN
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Pedel Hans Bliekendaal (61) verlaat 22 november de universitaire wereld. Na ruim 
tweeduizend maal ‘Hora est!’ te hebben geroepen, negentien verjaardagen en academische 
seizoenen van de Alma Mater te hebben meegemaakt, is het mooi geweest. “Ik heb het altijd zo 
mooi mogelijk willen maken voor de mensen.”   tekst  Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik
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e hebben afgesproken bij pannenkoeken-
huis De Nachtegaal, diep verscholen in 
het Kralingse Bos. De zon schijnt, er is 
geen wind, de bomen verkleuren; al met 

al een prachtige herfstdag. De Nachtegaal is het 
etablissement waar pedel Hans Bliekendaal op weg 
naar huis in Hillegersberg een paar keer per week 
van zijn fiets stapt om een Affligem Dubbel te nutti-
gen: “Altijd even een moment om af te kicken van 
het werk.”
Vandaag heeft hij zich gestoken in een casual 
ogend, blauw colbert – ‘niet te deftig toch?’ – en de 
officiële wit-blauwgestreepte EUR-stropdas. Acht-
tien jaar is Bliekendaal als pedel het boegbeeld ge-
weest van universitaire plechtigheden en promoties. 
In die twee kleine decennia leidde hij ruim tweedui-
zend promoties in goede banen. Ook verzorgde hij 
alle verjaardagen van de universiteit en alle openin-
gen van het academisch jaar. Negentien stuks van 
elk kan hij op zijn conto schrijven als hij straks op 8 
november voor de laatste maal de staf hanteert. 
Hoewel hij nooit bloopers heeft begaan in die orde 
van grootte dat ze hem een levenlang zouden kun-
nen achtervolgen, openbaart Bliekendaal dat hij tot 
op de dag van vandaag met grote regelmaat wordt 
geplaagd door angstdromen. Niet wars van pathos 
en dramatiek vertelt hij: “Het zijn vreselijke dromen 
en ze gaan altijd over het werk. Badend in het zweet 
word ik dan wakker. Vorige week nog: de deur van 
de Aula blijkt op slot te zitten als ik met het cortège 
naar binnen moet; ik kom te laat; de ambtsketen 

breekt doormidden... Ik vind die dromen ook 
vreemd. De enige verklaring die ik ervoor heb, is 
dat ik onbewust toch aan een soort faalangst moet 
lijden, al heb ik daar overdag nooit last van. En mis-
schien ook omdat ik een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel heb.”
Zijn nachtelijke beslommeringen weerhouden de 
pedel in ieder geval wel van ooit de lift te nemen of 
de metro te pakken voorafgaand aan een promotie 
of plechtigheid. “Ik ga altijd met de fiets, door weer 
en wind. Ik ben gewoon te bang voor een stroom-
storing en dat ik vast kom te zitten”, verklaart hij 
genoegzaam nippend aan zijn trapistje.
Een enkele maal gaat overigens wel wat mis. Zoals 
die keer dat een Europees doctoraat moet worden 
uitgereikt in Parijs. “Er stond al een file voor we de 
Van Brienenoordbrug opkwamen. Ondertussen had 
ik het gevoel dat ik iets miste. Ter hoogte van Dor-
drecht viel het muntje: de bul. Ik was de bul verge-
ten! Dus moesten we omkeren en stonden we we-
derom in de file met als gevolg dat we diep in de 
nacht in Parijs aankwamen. Gelukkig was de uitrei-
king pas de volgende dag.”
Een echte blooper haalde indertijd zelfs de Duitse 

pers, herinnert Bliekendaal zich. Dat was na de 
diesviering in 1991, waar de toenmalige Duitse pre-
sident Von Weizsäcker een eredoctoraat zou ontvan-
gen. Bliekendaal diende diverse cortèges aan te 
kondigen: een van hoogleraren, van VIP’s, van be-
stuursleden en eentje met de koningin erin. On-
danks uitgebreid oefenen de avond ervoor, vergiste 
hij zich één cortège en declameerde: ‘De Koningin!’. 
In plaats van Beatrix maakte staatssecretaris 
Neelie Kroes echter haar entree. “De zaal lag dub-
bel, maar ik vond het verschrikkelijk. In een Duitse 
krant stond de volgende dag dat er twee koningin-
nen bij de plechtigheid aanwezig waren.”

Verouderd en vervangen  Hans 
Bliekendaal wordt op 27 april 1946 geboren in de 
Afrikaanderbuurt in Rotterdam-Zuid. Hij is de 
middelste van vijf kinderen uit een rooms-katholiek 
gezin. Als misdienaar en later als acoliet, is hij van 
zijn tiende tot zijn vijftiende jaar dagelijks voor 
schooltijd actief bij de Sint Fransiscusparochie. 
“Ik was toen dus al togadragend”, lacht hij. 
“Ongetwijfeld vindt mijn fascinatie voor rituelen 
daar zijn oorsprong.” 
In 1961 verhuist het gezin Bliekendaal naar een een-
gezinswoning in Hoogvliet. Een paar jaar nadat hij 
de mulo heeft afgerond, gaat Bliekendaal werken bij 
een groothandel in woningtextiel, die gevestigd is in 
het Groothandelsgebouw. Hij wordt assistent-inko-
per meubelstoffen, met uitzicht op de functie van 
vertegenwoordiger.“Dat was ook mijn einddoel, 

maar ik had al gauw door dat dit een loze belofte 
was, en dat ik dat nooit zou worden. Dus ben ik in 
1969 weggegaan.”
Het is het begin van zijn 38-jarige werkzame leven 
aan de Erasmus Universiteit. Aanvankelijk begint 
hij als assistent van het hoofd interne dienst aan de 
medische faculteit in oprichting. “Ik weet nog dat ik 
moest solliciteren in een houten keet waarin ook het 
College van Bestuur zetelde. Mijn taak was mee te 
helpen bij de inrichting van de faculteit; van het in-
stalleren van apparatuur en het maken van beweg-
wijzering tot het vormgeven van de telefooncentrale 
en het instellen van een schoonmaakdienst.”
Er resteert heden ten dage op Hoboken weinig van 
Bliekendaals verrichtingen indertijd. “Alles wat wij 
toen met veel verve hebben geïnstalleerd, was op 
een gegeven moment natuurlijk verouderd en is ver-
vangen. Het enige dat is overgebleven uit die tijd is 
het feit dat het schoonmaken nog steeds overdag ge-
beurt. Dat heb ik in 1976 zo ingesteld vanwege de 
energiecrisis.”
In 1986 vertrekt hij naar de andere kant van de 
stad, naar Woudestein. Hier wordt Bliekendaal  me-
dewerker Personeel & Organisatie binnen het staf-

bureau Materiaal-, Technisch en Gebouwenbeheer 
(MTB). Hij heeft echter nog altijd een grote(re) affi-
niteit met Hoboken. “Gelukkig kom ik er vanwege 
de promoties nog iedere woensdag.”

Dienstbaar ingesteld  “En toen 
werd een paar jaar later mijn functie opgeheven”, 
besluit Bliekendaal de historische aanloop naar 
zijn pedelschap. “Met kerst ’88 zat ik thuis. Ik was 
vreselijk bezorgd; weliswaar met dankzegging 
voor bewezen diensten, had ik geen werk meer. 
Men vertelde me dat ik maar moest wachten 
tot Personeel & Organisatie contact met me zou 
opnemen. Ik kreeg er een burnout van en moest 
echt afkicken. Een heel vervelende periode. Nee, ik 
koesterde geen wrok jegens de instelling, maar ik 
was wel zeer verdrietig.”
Gelukkig voor Bliekendaal en alle anderen die het 
ritualistische gebeuren aan de universiteit een warm 
hart toedragen, bood in april 1989 het afdelings-
hoofd van de dienst Materiaal-, Technisch- en Bou-
wenbeheer (MTB) Bliekendaal de functie van pedel 
aan. “Waarom ik?”, had hij het afdelingshoofd ver-
baasd gevraagd. De goede man bleek drie redenen 
te hebben: Bliekendaal zijn representatieve voorko-
men, z’n zeer dienstbare instelling, en het feit dat hij 
zijn talen sprak.
En zo werd de pedel collega van Ton Molendijk, die 
hij uit hoofde van zijn vorige functie al kende. “Ik 
herinner me mijn eerste happening op Hoboken 10 
mei 1989 nog als de dag van gisteren. Een promotie 

van Mevrouw Uniken-Venema met als titel: ‘Toen 
ik hier kwam, was ik kerngezond’, die ging over al-
lochtone gastarbeiders. Ik weet nog dat ik tegen die 
mevrouw zei: “U heeft niets aan mij”, zo zenuwach-
tig was ik om voor het eerst alleen op te moeten tre-
den.”
Onder de lange rij promovendi die hij aan zich voor-
bij heeft zien trekken, maakten vooral sommige bui-
tenlandse promovendi de meeste indruk. “Ik ben 
natuurlijk voor elke kandidaat dé pedel, en ik doe 
voor iedereen even hard mijn best om het voor hen 
en hun familie zo mooi mogelijk te laten verlopen. 
Maar ik voel wel extra emotie als mensen uit verre 
landen promoveren. Dat vind ik echt heel mooi. Zo 
bleef ooit een oudere meneer uit Ethiopië, die nog 
onder keizer Haile Selassi diende, maar buigingen 
maken. Of denk bijvoorbeeld aan arme mensen uit 
Indonesië die met een fondsje in het buitenland stu-
deren. Ik heb grote bewondering voor die mensen.”

Ivo Vivat  Zijn finest hour beleefde 
Bliekendaal naar eigen zeggen op de opening van 
het academisch jaar in 2003. Die vond bij wijze 
van uitzondering in de binnenstad plaats – in de 

W

‘Ik sta op duizenden foto’s en in honderden boekenkasten’
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Laurenskerk – en niet in de aula op de Woudestein-
campus. Bliekendaal: “Dat was geweldig! Voorop 
lopen door de stad met de rector en burgemeester 
Opstelten; wat een ambiance! Vanaf de Bibliotheek 
ging het door de Hoogstraat naar de kerk. 
Studenten zongen in plaats van ‘Io vivat’, ‘Ivo 
vivat’ – Prachtig!”
Vijf rectores magnifici maakte Bliekendaal in de af-
gelopen twintig jaar mee: Rinnooy Kan, Rijnvos, 
Akkermans, Van Bemmel en Lamberts. Vanzelfspre-
kend vind hij ‘ze allemaal even goed’, maar de laat-
ste in de rij heeft een extra streepje voor. “Lamberts 
kan heel goed spreken en vooral ook heel goed rela-
tiveren. Er is absoluut geen spanning om hem heen. 
Hij is vrolijk en goedlachs en zeer geïnteresseerd in 
personen.”
De pedel, nog steeds regelmatig kerkbezoeker van 
de Sint Jozef aan de Oude Binnenweg, ziet de toe-
komst van de professie van pedel zonnig in. “Vol-
gens mij gaan mensen plechtigheden en rituelen 
steeds belangrijker vinden. Juist omdat er zoveel 
verandert in de wereld. Universitaire plechtigheden 
zijn daarom absoluut niet wereldvreemd of geda-
teerd.” 

Over zijn opvolger, Marleen van Kester, is hij rond-
uit enthousiast. “Wist je dat ze hiervoor voor een 
bedrijf werkte dat landbouwmachines verkoopt? 
Dat ze eerst op het internet heeft moeten opzoeken 
wat het woord pedel eigenlijk betekent? Ze heeft alle 
eigenschappen voor een pedel: ze ziet er goed uit, ze 
is charmant, voorkomend en doortastend, net als 
ik dus.”

Klassiek muziekje  Bliekendaal vindt 
de datum van zijn afscheid, 22 november, uitermate 
speciaal. Het is de dag dat 44 jaar eerder president 
John F. Kennedy werd vermoord, iemand waar 
hij als jongeman een grote fan van was. Vervang 
in Kennedy’s uitspraak – ‘Bedenk niet wat je 
land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land 
kan doen’ – land door universiteit en de zin gaat 
zonder meer op voor Bliekendaal. “Ik heb het altijd 
‘mooi’ willen doen voor de universiteit en voor de 
promovendi, nooit voor mezelf. Inmiddels sta ik op 
duizenden foto’s en in honderden boekenkasten, 
maar ik ben uiteindelijk niet echt een ijdeltuit.”
Na 22 november volgt er geen zwart gat, verzekert 
hij. “Ik heb gelukkig de tijd gehad om me los te ma-

ken en te oriënteren op wat ik zal gaan doen. Ik wil 
sowieso een ander leven gaan leiden; meer fietsen, 
wandelen, tuinieren en ik ga op zwemmen voor 
senioren. Mijn vriend heeft nog zes jaar werken te 
gaan, dus ik zal veel alleen thuis zijn. Dan ga ik bij 
slecht weer lekker een legpuzzel maken terwijl ik 
een klassiek muziekje opzet. Ik heb van collega’s al 
een mooie van 1500 stukjes van Venetië gekregen. 
Ik hou namelijk, dat zul je inmiddels wel begrepen 
hebben, van ordening in het bestaan, van een beetje 
structuur.”
Hij zal niet het type zijn dat na zijn vertrek nog da-
gelijks op de campus kan worden gespot, bena-
drukt Bliekendaal. “Hooguit af en toe, omdat ik 
volgend jaar HOVO-onderwijs wil gaan volgen – 
geschiedenis – en natuurlijk omdat ik een keer in de 
maand mijn haar moet laten knippen bij kapper 
Lydia.”

Het afscheid van Hans Bliekendaal is op 22 novem-
ber in restaurant Siena vanaf  15.30 uur.
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Dies natalis & 
minisymposium
Professor Barry R. 
Bloom ontvangt ter ge-
legenheid van de 94e 
Dies Natalis een ere-
doctoraat van de EUR. 
Zijn erepromotoren zijn 
professor Albert Hof-
man en professor Johan 
P. Mackenbach. De 
Dies vindt plaats op 8 
november a.s. in de aula 
van Woudestein en be-
gint om 15.15 uur. Voor-
afgaand aan de Dies or-
ganiseert de afdeling 
Epidemiologie en bio-
statistiek een minisym-
posium International 
Health met onder meer 
Barry Bloom in de Fo-
rumzaal. Het program-
ma start met een infor-
mele lunch om 12.30 
uur. Aanmelden bij M. 
van Rijs:  m.vanrijs
@erasmusmc.nl

ALTRUÏST MET HAVIKSOOG 
VOOR REALITEIT

WETENSCHAPSAGENDA

26 oktober
11.00 uur
Senaatszaal
Promotie G. Wagener
Calcium Antagonists and Hyper-
tension 

16.00 u.
Aula (W)
Afscheidscollege prof.dr. J. Lubsen
“Een kwart eeuw cardiovasculaire 
clinical trials: zijn we nog bij de 
les?”

29 oktober
12.00 uur
zaal H17-02 (W)
Research on Monday
Spreker: Harry Garretsen (Utrecht 
University)
Economic Geography and Deve-
lopment in Sub-Saharan Africa

31 oktober
09.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie drs. V.L. Kallen
Attentional Bias and Physiological 
Stress Sensitivity in Children and 
Adolescents with an Anxiety Dis-
order

15.45 u.
Faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie drs. N.M. Roelfsema
Three-dimensional Ultrasound 
Study of Fetal Craniofacial Anato-
my

1 november
09.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie X. Zhang
Strategizing of Foreign Firms in 
China

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie drs. R.J.J. Eshuis
Het recht in betere tijden

ls jong academicus begint Barry R. Bloom (1937, Phila-
delphia) na zijn studie aan Amherst College en zijn pro-
motie aan de Rockefeller University in New York, aan-
vankelijk in de stilte van de studeerkamer en het labora-

torium. Hij legt zich toe op de werking van het immuunsysteem 
bij tuberculose. Zijn wetenschappelijke inspanning mondt uit in 
honderden artikelen over ziektebestrijding en gezondheidszorg, 
waarvan de onderwerpen uiteenlopen van tuberculose en tropi-
sche infectieziekten tot de ethiek bij de bestrijding van Aids. 
Bloom  publiceert in bijna alle belangrijke academische tijd-
schriften op zijn interessegebied en wint prijzen voor zijn weten-
schappelijke werk, waaronder de John Enders Award in 1994 en 
de Robert Koch Gold Medal in 1999.
Ondertussen blijkt hij eigenlijk al vanaf zijn eerste professoraat 
in 1973, niet het type wetenschapper dat louter zoekt naar dat 
ene geneesmiddel dat de mensheid kan verlossen van een ge-
vaarlijke ziekte. Ook zijn overtuigingskracht en vermogen om 
urgente problemen aan te wijzen vallen snel op. Het Witte Huis 
stelt hem in de jaren zeventig aan als adviseur op het gebied van 
International Health Policy. 
Later manifesteert Bloom zich als spilfiguur binnen de Wereldge-
zondheidsorganisatie, de Gates Foundation en vele andere inter-
nationale gezondheidsorganen. Sinds 1996 is hij decaan van de 
gezaghebbende Medical School of Public Health van de Harvard 
universiteit. Bij de ingrijpende reorganisatie van Harvard in 
2001, onder auspiciën van voorzitter Larry Summers, is Bloom 
de enige decaan die mag blijven zitten. Zijn afdeling is op orde. 
Het zegt iets over zijn aandacht voor organisatie en logistiek in 
de gezondheidszorg; zaken die net zo belangrijk zijn voor ge-
zondheid als medicijnen. Alleen ziet het vakgebied dat vaak niet 
op die manier. Tegenover HP/de Tijd constateert hij in 1996: 
“Het tragische is dat er geen dialoog is, geen discussie tussen de 
Wereldbank, de farmaceutische industrie en de ministeries van 
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.” 
“Bloom is een bruggenbouwer, iemand met aandacht voor het 
grotere plaatje”, zegt zijn erepromotor Bert Hofman, epidemio-

loog bij het Erasmus MC. “Behalve zijn voortreffelijke weten-
schappelijke output is hij iemand die wetenschap weet te verbin-
den met beleid op het gebied van publieke gezondheid; op inter-
nationaal, nationaal en lokaal niveau. Dat is waar het Erasmus 
MC ook voor wil staan: voor een sterke, productieve binding met 
de praktijk en maatschappij.” 
Steeds weer blijkt uit Blooms statements dat hij weinig heil ziet 
in een ‘gefixeerde’ aanpak. Volgens hem is het een te groot risico 
om op een wondermiddel te wachten. Een nieuw vaccin is prach-
tig, maar het duurt vaak te lang voordat het volledig ontwikkeld 
is en het is meestal te kostbaar voor ontwikkelingslanden om op 
grote schaal te gebruiken. Het gaat Bloom niet alleen om de juis-
te geneesmiddelen. Het gaat hem vooral ook om het adequate 
management. Soms is het beter om geen volledige antibioticak-
uur voor te schrijven. In combinatie met andere manieren van 
zorg kan genezing of preventie efficiënter worden, zelfs beter 
werken, kunnen meer mensen geholpen worden en wordt boven-
dien het risico op resistentie verkleind. 
Zo pleitte Bloom eens voor het toevoegen van vitamine D aan 
het dagelijkse dieet van mensen. Een kleine toevoeging hiervan 
in het dieet kan mensen weerbaarder maken tegen tuberculose, 
nog steeds een van ’s werelds dodelijkste ziekten. Het is teke-
nend voor Blooms denkwijze: “Het is low-cost, low-tech en ge-
makkelijk te distribueren.” 

Bioterrorisme  Echte vooruitgang boeken op in welke 
wetenschappelijke discipline dan ook, betekent altijd veel meer 
dan alleen het doen van wetenschappelijke ontdekkingen. Als 
wetenschapper heb je immers ook te maken met andere krachten 
die wetenschappelijke innovatie kunnen tegenwerken, zoals 
politieke belangen en de tijdgeest die mede bepalen what’s 
hot en what not. Zo stond aids in de jaren tachtig volop in de 
belangstelling, kreeg honger in de jaren negentig vele handen 
op elkaar en is de laatste jaren de dreiging van biologische 
wapens én het milieu plotseling prioriteit op de agenda van vele 
wereldleiders. Ook de gezondheidssector ontkomt niet aan het 

A

Barry Bloom, decaan aan 
Harvard en microbioloog 
en immunoloog, manifes-
teert zich als een van de be-
langrijkste stemmen op het 
gebied van de maatschap-
pelijke gezondheidszorg 
op mondiaal niveau. Altijd 
met ongebreidelde betrok-
kenheid, maar zonder een 
moment het oog voor het al-
gemene belang te verliezen. 
Hij krijgt een eredoctoraat 
toegekend tijdens de 94e Dies 
van de EUR. 
tekst Daan Rutten fotografie Rick Friedman



2 november
11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie drs. J.M. de Bode
Distributed Information and 
Group Decision Making

5 november
12.00 uur zaal H17-02 (W)
Research on Monday
Spreker: Gerald Willmann (Leuven 
University)
Political Stasis or Protectionist 
Rut?

7 november
15.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie drs. S. Roemeling
Screening for Prostate Cancer

8 november
15.00-17.00 uur
Research Seminar van het Erasmus 
Center for Early Modern Studies
L-Gebouw, Desideriuszaal (W)
Spreker: dr. Arnoud Visser (St. And-
rews)
Titel: In de ban van Pelagius: Pa-
tristiek en Politiek tijdens de Be-
standstwisten
Meer informatie: www.erasmus.
org

9 november
11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie mw. drs. A.H. Uiters
Primary Health Care Use Among 
Ethnic Minorities in the Nether-
lands

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie mr.drs. J.W.M.K. Meyer
Ongerechtvaardigde verrijking

16.00 uur
Aula (W)
Oratie dr. Tariq Ramadan
“Citizenship and Identity: old ter-
minology and new challenges“

14 november

09.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie M.R. Hojjati
Molecular and cellular mecha-
nisms underlying spatial learning

11.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie mw. C. Belzer
Surviving the Enterohepatic Tract: 
Molecular mechanisms of stress 
adaption in H. hepaticus

13.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J. de Jong
Stem Cell Marker OCT3/4 in Biolo-
gy and Diagnostics of Germ Cell 
Tumors

15.45 uur
Faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J.J. Visser
Ruptured Abdominal Aortic Aneu-
rysms: Endovascular repair versus 
open surgery

15 november

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie mw. E.R.M. de Haas
ALA-PDT; the Treatment of Non-
Melanoma Skin Cancer Re-illumi-
nated

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie C.A. Ullersma
Monetary Policy in a Low Inflation 
Environment

16.00 uur
Aula (W)
Oratie dr. D.J.C. van Dijk
“Goed nieuws is geen nieuws”

H= campus Hoboken, Faculteit 
Erasmus MC - Dr. Molewaterplein 
50
W = campus Woudestein, Burg. 
Oudlaan 50
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URGENTE DUURZAAMHEIDAGENDA GEPRESENTEERD
Jan Rotmans en Marjan Minnesma, beiden verbonden aan de EUR, zijn initiatiefnemers van een ambitieuze toekomstvi-
sie voor een duurzaam Nederland: de Urgenda. Maandag 15 oktober nam minister Cramer (VROM) de Urgenda in ont-
vangst met de woorden: “mijn handen beginnen te jeuken als ik dit lees.”

De Urgenda wil anticiperen op de grote veranderingen die Ne-
derland te wachten staat: inwoners worden talrijker en grijzer, er 
komt meer verkeer en bebouwing. De zeespiegel stijgt en we le-
ven op een slappe bodem. De ruimte wordt kleiner. Luchtveront-
reiniging en wateroverlast dreigen.
Verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke organisa-
ties werken samen aan het realiseren van het actieplan Urgenda, 
dat ervoor moet zorgen dat Nederland ‘schoon, mooi, veilig en 
vertrouwd’ blijft. Onder meer willen Rotmans en Minnesma bin-
nen een jaar een duurzaamheidplatform oprichten. Hierin moe-
ten koplopers plaatsnemen die de bevolking inspireren en aan-
zetten tot actie. Vervolgens moet duurzame consumptie gemeen-
goed worden. Over drie jaar moet bijvoorbeeld elke universiteits-

campus klimaatneutraal zijn. Op de langere termijn, vijftien 
jaar, verkopen supermarkten alleen nog duurzaam voedsel en 
krijgt een Nederlandse wetenschapper een Nobelprijs voor een 
belangrijke duurzame ontdekking. Futuristisch klinkt de ambitie 
om over vijftien jaar de eerste drijvende stad in Nederland te 
hebben. 
Een bepalende rol in het initiatief speelt het EUR-onderzoeksbu-
reau DRIFT, dat sociologisch onderzoek doet naar de verande-
ringen in het leefmilieu door technologie, economie en cultuur. 
Jan Rotmans en Marjan Minnesma, coördinatrice van de stich-
ting Urgenda, zijn hieraan verbonden. “Vanuit het perspectief 
van DRIFT en Urgenda”, zegt Minnesma, “kijken we niet alleen 
naar de mogelijkheden van technologische innovatie, maar ook 
naar de culturele voorwaarden die nodig zijn en de gevolgen die 
duurzaam leven met zich meebrengt. Duurzaam leven houdt ook 
een cultuuromslag in. Werktijden kunnen mogelijk veranderen, 
het heeft ook juridische consequenties en er zijn nieuwe institu-
ties nodig.” 
“We willen geen onhaalbare blauwdruk leveren”, benadrukt 
Minnesma. “Eerder beogen we, zonder in pessimisme te verval-
len, een wenkend perspectief te bieden voor de toekomst. Alle 
voorstellen die we doen zijn mogelijk, ook die van de drijvende 
stad. Experts gaan er vanuit dat Nederland niet eeuwig de dijken 
kan ophogen. We moeten dus leren omgaan met het water, in 
plaats van ertegen te vechten. De universiteit Delft heeft op de 
tekentafel drijvende steden gemaakt. Echte drijvende wijken 
worden gemaakt door vooruitstrevende bouwbedrijven. Het kan 
en gebeurt dus inderdaad!” DR (foto: RvdH)

meedeinen op deze golven van onvoorspelbare belangstelling. 
Hoewel Bloom deze zaken ongetwijfeld graag anders zou zien 
– hij vraagt zich geregeld af waarom gelden uit Amerikaanse 
bezuinigingen niet bij ontwikkelingshulp terecht komen – is hij 
niet iemand die zich bij de agendavorming neerlegt of meegaat in 
hypes. Integendeel. Hij mengt zich gevraagd en ongevraagd op 
alle manieren in het publieke debat. Wat hem daarbij kenmerkt is 
een altruïstische houding, echter altijd met een scherp oog voor 
wat werkelijk urgent is.
Wanneer in de Verenigde Staten bijvoorbeeld een discussie ge-
voerd wordt over de rechten van patiënten, zoals het meebeslis-
sen in de behandeling, wijst Bloom erop dat het eigenlijk van 
groter belang is dat elke burger bepaalde rechten krijgt op het 
gebied van zorg. Hij formuleerde deze rechten eerder in zijn Pu-
blic Health Bill of Rights uit 1999. 
Overal ter wereld zouden burgers bijvoorbeeld het recht moeten 
hebben op de juiste informatie over gezondheidszorg en vaccina-
tie. En zouden moeders en hun kinderen altijd goede zorg moeten 
kunnen ontvangen. Wanneer we een klein percentage van de tril-
joenen aan dollars die nu bestemd zijn voor medische zorg, inves-
teren in deze rechten, kan ons dat biljoenen dollars aan medische 
kosten schelen, meent Bloom. Het zal ‘een enorme verbetering 
geven voor het welzijn van onze burgerij’.
Exemplarisch voor zijn academische kijk op de zaak is ook de 

manier waarop Bloom reageerde op de terrorismedreiging in 
2001. Enerzijds denkt hij dat de dreiging een ‘positieve uitwer-
king’ kan hebben; meer onderzoek naar de bestrijding van bio-
terrorisme zou ook kunnen leiden tot de verbetering van medi-
sche hulp. Anderzijds moet er wel goed over worden nagedacht 
als grote hoeveelheden geld worden gespendeerd aan bestrijding 
van bioterrorisme. “Vaccinatieontwikkelaars hebben gevaarlijke 
bacteriën nodig. Wat als die in verkeerde handen komen?” 
Ook plaatst hij het gevaar van (bio) terrorisme in perspectief. 
“Op 11 september verloren weliswaar vijfduizend mensen het le-
ven. Maar op diezelfde dag stierven er achtduizend mensen aan 
aids, vijfduizend mensen aan tuberculose en leden er 150 miljoen 
kinderen aan ondervoeding. En dat ging op 12, 13 en 14 septem-
ber gewoon door.”
Op een symposium over terrorisme hamerde hij andermaal op 
het grote belang van goede infrastructuur in de zorg. “Er zijn een 
half miljoen publieke gezondheidsmedewerkers in de VS, maar 
minder dan de helft van hen heeft een professionele training ach-
ter de rug. Nog minder zijn er gediplomeerd.” Het blijft de bood-
schap van Bloom: Men kan nog zo veel antidota of vaccinatie-
middelen hebben ontdekt, zonder een ‘dialoog’ aan te gaan met 
de maatschappij en de organisaties, is de medische wetenschap 
nergens.

Minister Cramer plaatst een Urgenda-stempel op Marjan Miedema.
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DISCO ANNO 2007 
Disco heeft het imago van het lelijke eendje van de 
popmuziek. Met de ‘foute’ haardrachten, discobal-
len, travestieten, relnichten én de muziek die vaak 
als oppervlakkig of zelfs inhoudloos wordt be-
schouwd. Dat etiket is niet helemaal terecht, want 
het wordt meestal opgeplakt door diegenen die de 
essentie van de muziek niet begrijpen. Zij vergeten 
dat disco nooit primair bedoeld was om naar te luis-
teren, maar allereerst het ritme aangaf waarop jon-
geren in de discotheek hun moves konden tonen. En 
daarmee markeerde de discomuziek, die begin jaren 
zeventig in de New Yorkse gay scène ontstond, het 
begin van een nieuw soort popmuziek: elektronica.
Anno 2007 weten we dat deze verandering een revo-
lutie was; de populaire muziek wordt inmiddels ge-
domineerd door de vele crossovers tussen de dans-
vloer en het poppodium. En ook de disco heeft in de 
eenentwintigste eeuw een revival gemaakt. Zo keer-
den popiconen Kylie Minogue en Madonna terug 
naar de dansvloer en maakten de Amerikaanse 
Scissor Sisters onlangs nog furore met hun campy 
interpretatie van de muziek.  
Een andere muzikant uit het rijtje van hedendaagse 
disco queens is Roisin Murphy. Deze Ierse is vooral 
bekend als de charismatische frontvrouw van de in-
middels ontbonden groep Moloko, die een grote hit 
scoorde met de single ‘Sing it back’. Sinds 2005 tim-
mert Murphy solo aan de weg en het nu verschenen 
‘Overpowered’ is haar tweede wapenfeit.  
Overpowered komt aardig uit de startblokken met 
het gelijknamige openingsnummer, het sterk 
groovende ‘You know Me better’ en ‘Let me know’, 
dat door zou kunnen gaan voor een single van eigh-
ties-icoon Gloria Estefan. Ook ‘Moviestar’, waarin 
Murphy haar punky kant toont, en ‘Primitive’, dat 
met zijn bliepjesmuziek een ode aan de Duitse elek-
tropioniers Kraftwerk lijkt, zijn geinig.  
De tweede helft van dit dertien stuks tellende al-
bum is beduidend minder de moeite waard. Het 
funky ‘Footprints’ zit dan nog goed in elkaar, maar 
‘Cry Baby’, ‘Dear Miami’ en ‘Tell Everybody’ zijn 
echt draken van liedjes. Dit wekt de indruk dat 
Murphy zich bij het maken van Overpowered op 
een aantal mooie acties heeft geconcentreerd en ver-
geten is dat er ook nog een tweede helft moet wor-
den gespeeld. Categorie: gemiste kans. JS 

Geen enkele kunststroming, zo stelt museum 
Boijmans van Beuningen in de folder, heeft een 
grotere invloed gehad op onze cultuur dan het sur-
realisme. Dat is nogal een stelling. Saskia 
Cornelisse van het museum legt uit: “Je ziet het 
heel erg terug in mode, maar ook in design, dat 
symbolen, objecten uit hun reguliere context wor-
den gehaald en in een andere worden geplaatst. 
Daardoor gaat het vervreemden.” 
‘Vreemde dingen: Surrealisme en design’ geeft 
hiervan een mooi overzicht. Het blijkt dat ook op 
huishoudelijk niveau legio voorbeelden te vinden 
zijn: een mannentorso als parfumflesje, een kaars 
vermomd als kerstman of een etui in de vorm van 
een potlood. “Dat is allemaal het gevolg van het 
surrealisme van toentertijd”, vertelt Cornelisse. 
“Toen was het echt ondenkbaar dat je op een bank 
kon gaan zitten van rode lippen.”
Vaak hebben we het dus niet door, maar vanaf de 
jaren twintig is de invloed van bekende surrealis-
tische kunstenaars als Dalí, Magritte en Miró 
overal zichtbaar. “Tot in de reclame aan toe, wat 
toen een beetje een schande was”, aldus 
Cornelisse.
Ruim driehonderd surrealistische objecten werden 
samengevoegd, variërend van schilderijen, beel-
den en foto’s, tot gebruiksvoorwerpen als meu-
bels, textiel en keramiek. Afkomstig uit particulie-
re verzamelingen en museumcollecties van over de 
hele wereld, werden de verschillende werken in 
Vreemde dingen door de Antwerpse mode-ont-
werpers Walter Van Beirendonck en Dirk Van 
Saene tot een geheel gesmeed. 
Het is op het eerste gezicht geen logische combi-

natie, de vervreemding van surrealisme en de alle-
daagsheid van design. De vormgevers van de ten-
toonstelling laten echter zien hoe deze stroming 
vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw door-
werkt in de mode, architectuur en interieurontwer-
pen. Geïnspireerd door vroege freudiaanse theo-
rieën en het Marxisme stelden de surrealisten 
vrije associaties en dromen centraal. André 
Breton, als schrijver van het ‘surrealistisch mani-
fest’ grondlegger van de stroming, beschrijft de 
surrealistische daad in zijn boek als een ‘gedachte 
uitgedrukt zonder enige controle door de rede en 
onafhankelijk van alle morele en esthetische over-
wegingen’. Ofwel, zoals Salvador Dalí ooit zei: 
‘De wereld heeft meer behoefte aan fantasie.’ 
Vreemde dingen is een even verrassende als geva-
rieerde tentoonstelling. Behalve inmiddels wereld-
beroemd geworden ontwerpen als het strijkijzer 
met spijkertjes van Man Ray en de Mae West-lip-
pen van Salvador Dalí zijn een aantal standaard-
werken uit de surrealistische schilderkunst te be-
wonderen. De curatoren zochten een breed scala 
aan werken bij elkaar, maar deze hebben één ding 
gemeen: er klopt iets niet. Een paar laarzen met te-
nen, de tafel met vogelpoten, ieder object heeft een 
aantal ongebruikelijke of zelfs absurde verwijzin-
gen. Zelfs voor bezoekers met een geringe interes-
se voor kunst wordt een bezoek hierdoor de moeite 
waard. GM

’Vreemde dingen: Surrealisme en Design’ is tot 13 ja-
nuari te zien in museum Boijmans Van Beuningen. 
Studenten betalen € 4,50 entree en een toeslag van 
€ 3,50 voor de tentoonstelling. 

VREEMDE DINGEN
Velen kennen het surrealisme van Dalí en Magritte. Maar de stroming reikt verder. De ten-
toonstelling ‘Vreemde dingen: Surrealisme en design’ wijst op de alomtegenwoordigheid van 
het surrealisme in onze omgeving.

Artiest: Roisin Murphy; cd: Overpowered; label: EMI. 

Op het eerste gezicht geen logische combinatie; de vervreemding van surrealisme en de alledaagsheid van design. 
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StuKaFest was in 2001 nog een klein initiatief van een 
betrokken groep Nijmeegse studenten, maar groeide in 
de loop der jaren uit tot een landelijk fenomeen. Vorig 
jaar vonden voor het eerst edities plaats in Groningen, 
Enschede en Maastricht. In 2008 moet het een landelijk 
evenement worden en streeft de organisatie naar festi-
vals in tien studentensteden. 
In vijftien studentenkamers zullen optredens verzorgd 
worden, die variëren van cabaret, muziek, toneel en 
film tot workshops en open podium. Per fiets trekken 
bezoekers op deze avond van de ene locatie naar de an-

dere, om zo een aantal optredens, die een half uur du-
ren, mee te maken. 
Op dit moment werft StuKaFest in Rotterdam studen-
ten die hun kamer, schuur of kelder voor één dag wil-
len omtoveren tot podium. Aan de betreffende ruimte 
worden maar weinig eisen gesteld, alles vanaf vijftien 
vierkante meter kan. “Er moet plaats zijn om een ar-
tiest neer te zetten”, legt Anke Kluppels, voorzitter van 
het Rotterdamse bestuur, uit. “In een grote kamer 
komt dan een bandje, in een kleine wat anders.” 
Studenten die hun kamer beschikbaar stellen, bepalen 

zelf hoe ver ze gaan. Kluppels: “Er wordt van hen ver-
wacht dat ze zich als een gastheer opstellen. Dat kun-
nen ze helemaal zelf invullen.” 
StuKaFest wordt georganiseerd in samenwerking met 
Erasmus Cultuur. Zij dragen dan ook alleen zorg voor 
het culturele deel: de programmering op de avond. 
Drank en eten kan door de bezoekers zelf, of door de 
kamereigenaar verzorgd worden. Dat staat niet vast. 
“We gaan ons er alleen mee bemoeien als daar voor 
drie euro een biertje wordt verkocht”, aldus Kluppels.
Daarnaast zijn, met name op de avond zelf, een aantal 
vrijwilligers nodig om de boel in goede banen te leiden. 
Die moeten assisteren bij de voorstellingen, in de gaten 
houden of het overal goed gaat en artiesten ontvangen 
en naar de betreffende locatie brengen. 
Hieronder is in ieder geval de bekende cabaretier Wilco 
Terwijn, de enige naam die de organisatie op dit mo-
ment prijsgeeft. Het definitieve programma zal eind 
november bekend gemaakt worden. GM

THEATER IN DE SLAAPKAMER
In februari vindt voor het eerst het Rotterdamse StudentenKamerFestival plaats. Verspreid over de 
stad, worden studentenkamers ingericht als huiskamertheater. De organisatie zoekt vrijwilligers, 
én studenten die hun huis beschikbaar willen stellen.

StuKaFest vindt plaats op 20 februari, in studenten-
kamers verspreid over de Rotterdam. Losse kaarten: 
€3,50, Passe-partout: €11,-. Meewerken? Mail naar  
rotterdam@stukafest.nl of kijk op stukafestrotter-
dam.hyves.nl 

Jean Tinguely was één van de eerste kunstenaars 
die kinetische kunstwerken produceerde. Zijn beel-
den van schroot, roestig ijzer en ander afvalmateri-
aal kunnen ratelen, knarsen, piepen, bonken en 
zelfs roken. Een simpele druk op de knop en de ab-

surde machines komen op gang. Af en toe word je 
ook opgeschrikt door een harde knal. “Mijn machi-
nes zijn nutteloos, belachelijk en mooi,” was een 
van zijn bekende uitspraken. 
Behalve de kunst had Tinguely nog een andere pas-

sie; de autoraces. Een groot aantal van zijn installa-
ties zijn dan ook geïnspireerd op auto’s, of bestaan 
uit auto-onderdelen. Zelf was hij een notoire hard-
rijder met veel coureurvrienden, onder wie de for-
mule 1-rijder Niki Lauda, die de tentoonstelling in 
Rotterdam kwam openen. 
Eind jaren vijftig en begin jaren zestig was Tinguely 
spraakmakend. Samen met zijn vrienden, onder wie 
Daniel Spoerri, César, Christo en zijn levenspart-
ner Nicki de Saint Phalle, behoorde hij tot de nieu-
we generatie kunstenaars die van afgedankte voor-
werpen kunstwerken maakten.
Na veertig jaar is weer werk van hem te zien in 
Nederland. De Kunsthal toont een overzicht van 
zijn oeuvre. Van de eenvoudige multiples, bijvoor-
beeld een plastic boompje op een ronddraaiende 
sokkel, tot affiches en tekeningen en natuurlijk de 
bewegende beelden die het meest tot de verbeelding 
spreken. Hoogtepunt van de tentoonstelling is de 
‘Luminator,’ zijn laatste grote werk vlak voor zijn 
dood. Jarenlang hing het als een kroonluchter in de 
stationshal van Basel. De ‘Luminator is een gevaar-
te van 25 meter hoog dat speciaal voor de tentoon-
stelling opnieuw in elkaar is gelast. Het bewegende 
beeld is opgebouwd uit een enorme hijskraanarm 
met ronddraaiende raderen en versierd met schroot 
en gekleurde gloeilampen. 
‘Alles beweegt’ trekt veel bezoekers. Een hoekje met 
rondvliegende ballonnen, aangedreven door venti-
latoren is een waar feest voor kinderen. Maar ook 
volwassenen worden vrolijk van de nutteloze ma-
chines. AA

 

KUNST UIT AFVAL
Jean Tinguely (1925-1991) wist van afval kunst te maken. Onder de titel ‘Alles beweegt’ presen-
teert de Kunsthal een overzichtstentoonstelling van zijn werk. 

‘Alles beweegt’ van Jean Tinguely is te zien in de 
Kunsthal tot en met 27 januari 2008. Voor meer in-
formatie ga naar www.kunsthal.nl

De Luminator van Jean Tinguely in de Kunsthal.
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De succesvolle Nadine is ambitieus, onafhankelijk 
en leidt het flitsende leven van een aantrekkelijke 
reclamevrouw. Tot ze op haar tweeënveertigste, met 
een zwaar tikkende biologische klok, beseft dat ze 
nog alleen is en dat misschien altijd zal blijven. Dit 
drijft haar zo tot wanhoop dat ze, na een ontmoe-
ting met haar ex, zijn kind steelt en op de vlucht 
slaat. Hier begint ‘Nadine’. De volgende anderhalf 
uur zien we hoe het zover heeft kunnen komen. 
Regisseur Erik de Bruyn (‘Wilde Mossels’) zag in 
zijn omgeving veel vrouwen die hun kinderwens 
lange tijd niet konden rijmen met hun carrière of 
zelfstandigheid, maar die, toen ze tegen de veertig 
liepen, steeds moeilijker om bepaalde prangende le-
vensvragen heen konden. Hij noemt het zelf een 
universeel thema en om dit te symboliseren koos hij 
voor drie verschillende vertolkingen van de hoofd-
persoon. Nadine zien we afwisselend in de gedaante 
van Monic Hendrix, Halina Reijn en Sanneke Bos. 
Het is leuk bedacht, maar haar personage wordt er 
niet driedimensionaler van. Hendrix geeft een 
krachtige, overtuigende invulling aan de rol, maar 
wordt beperkt omdat ze telkens een stukje moet af-
staan aan Reijn en Bos. Nadine doet hierdoor iets 
gekunsteld aan, blijft te lang aan de oppervlakte en 
krijgt zijn enige diepte in de eerste helft van de film 
bij de gratie van bijrollen van Fedja van Huet en 

Frank Lammers. De dramatiek en wanhoop die de 
titelrol teisteren worden pas laat voelbaar. Te laat. 
Misschien had De Bruyn zich niet zo moeten uitslo-
ven. De gebruikte effecten missen hun doel en wer-
ken vaak averechts. Zo ziet Nadine overal kleine 
kinderen, zwangere vrouwen en gelukkige stellen. 
Ook de gebruikte voice-over is eigenlijk overbodig. 
‘Iedereen leek zwanger’, horen we Nadine in een 
warenhuis denken. ‘Iedereen, behalve ik.’ En: ‘Soms 
leek het me wel een commerciële zwendel, dat hele 
idee van de grote liefde.’ 
Tja, zo eist de film in ieder geval niet te veel denk-
werk van de kijker. Als Nadine in haar terreinwa-
gen met haar gestolen baby door een zuidelijk nie-
mandsland van stuwmeren, indrukwekkende rots-
partijen en zonnige stranden scheurt, zorgt dat voor 
mooie plaatjes. Met een melancholiek tokkelende 
gitaar (denk aan ‘Brokeback mountain’) op de ach-
tergrond wordt ze heen en weer geslingerd tussen 
geluk en wanhoop, rust en schuld. De film is met 
passie en gevoel voor stijl gemaakt, maar het had 
niet misstaan als de regisseur wat ingetogener te 
werk was gegaan. Nu mist Nadine de diepgang om 
te beklijven. GM

NEDERLANDS VROUWEN-
DRAMA MIST GEVOEL
Regisseur Erik de Bruyn vertelt in zijn tweede film over de pijnlijke kinderwens van een alleen-
staande veertiger. ‘Nadine’ is goed bedoeld, maar weet niet te overtuigen.

‘Nadine’ draait dagelijks in Lantaren/Venster.

Een oude koning Lear is het regeren moe. Hij wil 
zijn rijk verdelen onder zijn drie dochters. Maar 
eerst stelt hij zijn dochters op de proef. Hij vraagt 
wie het meest van hem houdt. De twee oudste doch-
ters Goneril en Regan putten zich uit in mooie 
woorden. Cordelia, de jongste dochter, weigert mee 
te slijmen. Zij houdt het simpel: ‘Ik houd van u, ma-
jesteit, zoals mijn plicht het vereist, niet meer, niet 
minder.’
Teleurgesteld over haar woorden, verdeelt de ko-
ning het rijk tussen zijn oudste dochters. Cordelia 
wordt onterfd en verbannen. Hiermee begaat de ko-
ning een tragische vergissing. Als de buit eenmaal 
binnen is, jagen de twee dochters hun oude vader 
weg. Beroemd is de tragische stormscène waarin 
koning Lear samen met zijn nar als een waanzinni-
ge over de heide dwaalt. Parallel aan dit verhaal 
speelt een ander subplot. Die van graaf Van 
Gloucester met zijn twee zonen; de goede Edgar en 
de slechte bastaardzoon Edmund. Net als King Lear 
is Gloucester niet in staat om leugens van waarheid 
te onderscheiden. En ook hij miskent het kind dat 
het meest van hem houdt. Door een truc van 
Edmund wordt Edgar, zijn wettige zoon, verbannen. 
Gloucester’s ogen worden later uitgestoken, maar 
zijn leven wordt nog gered door Edgar.

Shakespeare’s tragedie zit vol onwaarschijnlijke in-
triges en geweld waarbij veel doden vallen. In de in-
terpretatie van het ro theater onder regie van Alize 
Zandwijk met Jack Wouterse (Grijpstra en de Gier) 
als koning Lear, wordt het drama sterk uitvergroot. 
De tekst van Shakespeare in de vertaling van de 
schrijver Hugo Claus is niet veranderd. “Maar zon-
der de poëzie uit de tekst te halen, zijn de acteurs 
goed in staat om er zinnen van ‘vlees en bloed’ van 
te maken”, zegt Liet Lenshoek, dramaturg van het 
ro theater. “Koning Lear is niet alleen maar een 
zwarte tragedie. Er zitten ook groteske kanten aan. 
Het begint als een sprookjesscène, maar daarna 
kom je in een surreële nachtmerrie terecht.” 
De ondergang van Lear is ook mooi visueel ver-
beeld in het decor. Wanneer het gordijn omhoog-
gaat, verschijnt er een gigantische trap waarin de 
nachtmerrie zichtbaar wordt. “Wat op de trap ge-
beurt, staat symbool voor zijn leven. Aan het eind is 
de koning alles kwijtgeraakt. Noodgedwongen 
heeft hij zijn status moeten afleggen. Maar dan 
komt hij ook tot inzicht. Hij beseft dat hij zich heeft 
laten verblinden door de buitenkant. In die zin is 
het niet inktzwart. Er zit nog een sprankje licht 
in.”AA

INKTZWART MET EEN SPRANKJE LICHT
‘King Lear’ van Shakespeare staat bol van intriges en tragische vergissingen. Onder de regie van 
Alize Zandwijk krijgt het zwarte drama een sprookjesachtige sfeer. 

Met Erasmus Cultuur naar ‘King Lear’van het ro the-
ater: van 7 tot en met 18 november in de 
Rotterdamse Schouwburg. Op 9 november kosten 
kaarten € 5,- in plaats van € 14,- (inclusief gratis in-
leiding door acteur Marc De Corte). Kaarten zijn ver-
krijgbaar via Erasmus Cultuur; zie ook www.eur.nl/
erasmuscultuur

Jack Wouterse in ‘ King Lear’ . 



       Fiscaal Raadhuis zoekt juristen

Wie zijn wij
    Fiscaal Raadhuis maakt samen met BAS Legal deel uit van BAS Consultancy, een fi nanciële en juridische dienstverlener voor de overheid, 

het bedrijfsleven en de zorg- en welzijnsector. BAS Consultancy heeft vestigingen in Den Haag, Amsterdam, Terheijden en Maastricht en telt circa 

200 medewerkers.

Fiscaal Raadhuis
        Fiscaal Raadhuis, gevestigd in Terheijden, is gespecialiseerd in detachering van juristen bij lokale overheden (gemeenten en 

waterschappen). Wij leveren tijdelijke ondersteuning op terreinen als: bestuursprocesrecht - bouw- en woningrecht - contractenrecht - grondzaken 

en vastgoed – handhaving - invordering en verhaal - lokale belastingen en WOZ - milieurecht - ruimtelijke ordening - vergunningverlening - 

verordeningen.

Functies
        Onze juristen werken op locatie in functies als: secretaris bezwaar- en beroepscommissie, bestuurlijk-juridisch medewerker, beleids-

medewerker handhaving en vergunningverlening, jurist bestemmingsplannen, bezwarenafhandelaar, fi scalist lokale heffi ngen, milieujurist e.d.

Vacatures
       Wij zijn op zoek naar juristen die als junior consultant aan de slag willen. Heb je kennis of ervaring op een van bovenstaande 

rechtsgebieden? Werk je graag in een afwisselende omgeving? Wil je doorgroeien via onze opleidingsmogelijkheden? Neem dan de uitdaging aan 

om juridisch specialist te worden!

Solliciteren & informatie
       Ga naar onze website www.fi scaalraadhuis.nl voor meer informatie en vul het sollicitatieformulier online in. Telefonische inlichtingen 

zijn te verkrijgen bij de heer Engels of de heer Van de Ruit  (076) 5935777. Na ontvangst van je sollicitatie nemen wij contact met je op om de 

mogelijkheden te bespreken.



31 OCTOBER
Erasmus Coversongfestival 2007
15 students of the Erasmus University Rotterdam will 
compete in the Erasmus Coversongfestival 2007! They 
will sing famous coversongs as Dear Mr. President from 
Pink, or Let it be, from the Beatles, but also more mo-
dern songs as Brighter Days from Krezip and  Foolish 
games from Jewel. An expert jury lead by Charlie Dee, 
singer-songwriter from Rotterdam, assesses song quali-
ty, presentation and charisma and decides who is going 
to be the winner of 150 euros. Free entrance. Location: 
Plan C, Slepersvest 1, Rotterdam (Old Harbour, under the 
cubic houses). Time: 21.00 hrs. More information on 
www.eur.nl/erasmuscultuur/coversongfestival.html

LEZING

DEBAT

EVENEMENT

SYMPOSIUM

FILM
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27 T/M 30 OKTOBER
Congres Europese vereniging 
voor gentherapie en celtherapie
In het 15e jaarcongres, georganiseerd door we-
tenschappers van het Erasmus MC, komen re-
cente wetenschappelijke ontwikkelingen bij 
gentherapie, resultaten bij klinische genthera-
pie en het belang van stamceltechnologie aan 
de orde. Tevens wordt een selectie baanbreken-
de onderzoeken gepresenteerd door onderzoe-
kers uit Europa. Locatie: De Doelen, Rotterdam. 
Inschrijven en programma op  www.esgct.org 

30 OCTOBER
2046
Wong Kar Wai, 2004. He was a writer. He thought he wrote about the future but it really was 
the past. In his novel, a mysterious train left for 2046 every once in a while. Everyone who 
went there had the same intention.....to recapture their lost memories. It was said that in 
2046, nothing ever changed. Nobody knew for sure if it was true, because nobody who went 
there had ever come back- except for one. He was there. He chose to leave. He wanted to 
change. Cantonese spoken & English subtitles. Location: Room B-4. Time: 19.30 – 21.45 hrs. 

30 OKTOBER
Lezing & Discussie Rusland en een 
nieuwe koude oorlog
Oude tijden herleven. De spanningen tussen Rusland 
en het Westen lopen op. De onder Poetin herboren su-
permacht wordt aangekeken op dubieuze moorden 
op voormalig KGB’er Litvinenko en enkele onderzoeks-
journalisten. En ook spanningen tussen Rusland en 
enkele voormalige USSR- en Oostbloklanden wijzen 
op een assertieve Russische machtspolitiek. Waarop is 
deze strategie gebaseerd? Wie volgt Poetin op in 
maart 2008? En ligt de lijn Poetin dan nog voor de 
hand? Is hier sprake van een nieuwe koude oorlog? 
Aan de hand van verhalen uit het echte Russische le-
ven gaat NOS-correspondent te Moskou, Peter 
d’Hamecourt, in op deze vragen. Coreferent is NRC-re-
dacteur en voormalig Rusland-correspondent Laura 
Starink. De discussie wordt geleid door topdebater 
Sharon Kroes. Voorafgaand aan het programma zal 
d’Hamecourt bij universiteitsboekhandel Selexyz 
Donner zijn nieuwste boek ‘Russen zien ze vliegen’ 
signeren. Locatie: zaal A-1, Woudestein. Tijd: Signeer-
sessie en inloop: 15.00 uur. Aanvang: 15.30 uur. 

28 OKTOBER
Lezing De middelbare school in de Nederlandse roman tussen 1900 en 2000
Veel (Nederlandse) romans spelen zich af in de schoolomgeving. Relaties tussen leraren, leraressen en leerlingen 
zijn in de Nederlandse literatuur een veel gebruikt thema. De middelbare school is een complexe omgeving. Een 
omgeving vol mogelijkheden, maar ook vol beperkingen en taboes. Een omgeving die vele Nederlandse auteurs 
inspireerde: Simon Vestdijk, Ferdinand Bordewijk, maar ook auteurs als Tessa de Loo, Robert Anker en Jan Siebe-
link. Jaap Goedegebuure neemt ons mee in deze wereld van de school als strijdtoneel. Jaap Goedegebuure is 
hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden en recensent. Entree is gratis. Locatie: 
Het Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwe Markt 1a, 3011 HP Rotterdam. Tijd: 11.00 - 13.00 uur.
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6 NOVEMBER
The Sting
Georg Roy Hill, 1973. Johnny Hooker is a young con-man who is being 
taught by Luther. One day they pull one of their con jobs and net them-
selves a huge roll. What they don’t know is that the man they conned is 
the courier for a numbers runner. And it turns out that the boss, Doyle 
Lonigan, considers it an attack on him and orders all the people involved 
terminated. Hooker is shaken down by a crooked cop, Snyder, who threa-
tens to turn him over to Lonigan unless he pays him off. Hooker pays 
him, he then tries to warn Luther but is too late. English spoken & Dutch 
subtitles. Location: Room B-4. Time: 19.30 – 21.45 hrs.

31 OKTOBER
Debat Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Met als thema ‘Turn Good into Gold’ zal een internationaal Academisch Congres worden georganiseerd. Tijdens dit 
congres zullen onder anderen Minister Bos, professor Jeffrey Sachs en Ben Verwaayen vanuit verschillende perspec-
tieven het uiterst actuele thema maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belichten en hierover in debat 
gaan met studenten van RSM Erasmus University. Ondernemingen moeten immers in een meer en meer complexe 
en dynamische omgeving het hoofd boven water zien te houden. Is er dan nog wel ruimte in het beleid voor het in-
bouwen van ethische doelstellingen? Of biedt maatschappelijk verantwoord ondernemen juist ook kansen om zo-
wel de samenleving duurzaam tegemoet te komen als hier imago-gewijs dan wel extra economisch voordeel uit te 
halen? Voertaal Engels. Locatie: Aula Erasmus Universiteit. Tijd: 10.00 – 15.30 uur.

9 NOVEMBER
Cultuur: Koning Lear
De oude vorst Lear staat op het punt zijn rijk te verdelen onder zijn drie 
dochters, waarbij degene die het meeste van hem houdt het grootste 
deel zal krijgen. De oudste twee weten met veel mooie woorden de ko-
ning van hun liefde te overtuigen. De jongste weigert het spelletje mee 
te spelen en wordt verstoten. Pas later zal Lear merken hoe hij door deze 
foute keuze zijn anker in het leven verliest. Acteur Marc De Corte geeft 
voorafgaand aan de voorstelling en zijn spel een inleiding over de the-
ma’s en dilemma’s in dit zo aangrijpende en confronterende stuk van 
Shakespeare en over de regiekeuzes van Alize Zandwijk (RO Theater). Lo-
catie: Rotterdamse Schouwburg. Tijd: 19.30 uur. Kaarten a €5,- zijn op ver-
toon van je studentenpas te koop bij het ESSC (CB-07) of via www.eur.nl/
erasmuscultuur 

8 NOVEMBER
Symposium: Waste equals food: towards a new industrial revolution? 
Imagine a world where furniture is compostable, driving a car is healthy for the environment, and fabrics clean 
the polluted ground. Future myth? Reality according to the German chemist Michael Braungart and the Ameri-
can architect William McDonough. In opposite to Gore’s ‘inconvenient truth’ their message is hopeful: remake 
things in such a way, that they are biodegradable and contain nutrients for nature. Just like nature itself. Pro-
gram: screening of the documentary Waste = Food (Rob van Hattum, 2007. Staring Michael Braungart and Willi-
am McDonough), debate and a workshop:  Artisjok Student Company Maastricht (produces cradle-to-cradle fur-
niture). Language: English. Location: Room L-building 097, Woudestein. Time: 15.00 - 18.00 hrs.

8 NOVEMBER
Lezing: In de ban van 
Pelagius: Patristiek en 
Politiek tijdens de 
Bestandstwisten 
Deze lezing is georganiseerd 
door Erasmus Center for Early 
Modern Studies en vindt plaats 
in het kader van het Erasmus 
Center research seminar Individu, 
Gemeenschap en Overheid in de 
Vroegmoderne Tijd: Moraal, Poli-
tiek en Bestuur van Erasmus tot 
Bayle. Spreker is dr. Arnoud Visser 
(St. Andrews). Tijd 15.00-17.00 uur. 
Locatie: Desideriuszaal, L-Gebouw, 
Woudestein. 

13 NOVEMBER
Mulholland Drive
David Lynch, 2001. A bright-eyed 
young actress travels to Holly-
wood, only to be ensnared in a 
dark conspiracy involving a wo-
man who was nearly murdered, 
and now has amnesia because of 
a car crash. Eventually, both wo-
men are pulled into a psychotic 
illusion involving a dangerous 
blue box, a director named Adam 
Kesher, and the mysterious night 
club Silencio. English spoken & 
Dutch subtitles. Location: Room B-
4. Time: 19.30 – 21.45 hrs.
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vest 1, Rotterdam (Oude Haven, onder de kubuswo-
ningen). Meer informatie: www.eur.nl/erasmuscul-
tuur/coversongfestival.html

Vertrouwenspersonen
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? Neem dan contact op met de ver-
trouwenspersoon! Dorie Geers, Bureau Studenten-
decanen, tel. (010) 408 2323, e-mail:
vertrouwenspersoon-studenten@oos.eur.nl

Meldpunt studenten & RSI
Voor studenten die last denken te hebben van RSI 
is er het meldpunt Studenten & RSI. Daar kun-
nen studenten terecht voor informatie en advies 
over omgaan met RSI en het voorkomen ervan 
en worden de klachten geregistreerd. Meldpunt 
Studenten & RSI: Dhr. B. den Boogert, studentende-
caan, kamer A1-6 (secretariaat). E-mail: 
rsi-student@oos.eur.nl 

Tentamens en examens 
Voor praktische informatie over schriftelijke 
tentamens, cijferregistratie, behaalde studieresul-
taten en afstuderen kan je terecht bij de afdeling 
examenadministratie. Openingstijden: van 9-16 
uur in de AB-gang (A-gebouw). Voor algemene 
informatie: www.eur.nl/ea.

Financiële Studievereniging Rotterdam
International Research Project
De FSR organiseert dit jaar wederom het prestigi-
euze International Research Project. Dit jaar is het 
onderwerp “Corporate Social Responsibility”. Voor 
het onderzoek zullen we in juli afreizen naar Brazi-
lië waar we de steden Sao Paulo en Rio de Janeiro 
zullen bezoeken. Indien je wilt deelnemen aan het 
IRP ga dan voor meer informatie naar www.fsr.
nu/irp, de deadline voor aanmeldingen is al op 4 
november!

Inhousedag Ernst & Young
Je kunt je nog tot en met maandag 29 oktober 
aanmelden voor de inhousedag van Ernst & Young. 
Deze inhousedag is de laatste in het kader FSR Big 
4 Cycle en zal worden gehouden op woensdag 7 
november. Het is de uitgelezen mogelijkheid om 
te leren wat het inhoudt om accountant te zijn. 
Bovendien is het een uitstekende gelegenheid 
om de sfeer te proeven bij een van je potentiële 
werkgevers. Dus meld je nu aan via www.fsr.nu en 
tot ziens bij de FSR Big 4 Cycle!

International Banking Cycle
Are you interested in a career in investment 
banking? Visit the presentation of Deutsche Bank 
on Tuesday October 30th at 5 pm in room B-2. Af-
terwards you can chat with the employees during 
the informal drink at 6 pm. The same holds for ING 
Wholesale Banking on Thursday November 1st. See 
you then!

Criminologie In Actie (CIA)
Interstedelijke Criminologie Dag
Op vrijdag 9 november zal de vijfde editie van de 
Interstedelijke Criminologie Dag in Rotterdam 
plaatsvinden. Het thema van dit jaar is ‘Grootste-
delijke Problematiek’. Studeer je Criminologie of 
ben je geïnteresseerd in Criminologie? Meld je dan 
aan op www.icdag.nl of mail voor meer informatie 
naar info@icdag.nl!

SERVICE

Eén nieuw telefoonnummer voor heel Erasmus MC
Begin november wordt het telefonienetwerk 
tussen de medische faculteit (EUR) en Erasmus 
MC ontvlochten. Dat betekent dat de medische 
faculteit geheel nieuwe telefoonnummers krijgt. 
Het centrale nummer van heel Erasmus MC 
(inclusief faculteit) wordt 010 - 704 0 704. Van de 
doorkiesnummers blijven de laatste drie cijfers 
gelijk. De eerste twee cijfers 87xxx en 88xxx van 
de interne nummers veranderen in respectievelijk 
43xxx en 44xxx. Faculteitsnummers die beginnen 
met 89xxx wijzigen volledig. Een overzicht hiervan 
is te vinden op de site van de medische faculteit. 
De eerste maanden worden alle oude nummers 
automatisch doorgeschakeld naar de nieuwe 
nummers.

Wetenschappers tussen ambitie en illusie
Werkconferentie over zelfsturing en leiderschap 
in werk- en loopbaanontwikkeling van weten-
schappers, van aio tot hoogleraar. Bestemd voor 
wetenschappers, loopbaanadviseurs, personeels-
functionarissen en beleidsmedewerkers HRM. 
Donderdag 15 november 2007, 10.00-16.30 uur, 
Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewe-
tenschap, Bijlhouwerstraat 6 te Utrecht. Deelname 
gratis. Voor een folder, het programma, informatie 
en inschrijving mail: s.a.bergervoet@uu.nl

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 infor-
mation go to:  www.eur.nl/studyabroad

Erasmus Studenten Prijs
Ben je het afgelopen academisch jaar op uitwisse-
ling geweest in Europa en heb je hiervoor de So-
cratesbeurs ontvangen en vind je het leuk om een 
essay te schrijven? Doe dan mee met de Erasmus 
Studenten Prijs. Je dient een essay (in het Neder-
lands, maximaal 1500 woorden) te schrijven over je 

ervaringen tijdens je uitwisseling. Tien studenten 
worden uitgenodigd om een presentatie te geven 
van maximaal vijf minuten. Er zijn 3 geldprijzen te 
winnen, t.w. € 250, € 500 en € 1000. De hoofdprijs-
winnaar zal gevraagd worden voor de jury van 
volgend jaar. Alle 10 essays worden gepubliceerd 
op de website van de Nuffi c, die deze prijzen ter 
beschikking stelt.
Je dient je essay onder vermelding van Erasmus 
Studenten Prijs te e-mailen naar: erasmus@nuffi c.
nl vóór 1 november a.s. Vermeld:
• naam
•  telefoonnummer
•  e-mail-adres
•  naam universiteit buitenland
•  naam eigen universiteit
De uitreiking van de prijzen is op 22 november a.s. 
Meer informatie is te vinden op www.lll-erasmus

Het Oor van Erasmus
Erasmus Cultuur organiseert opnieuw een 
wedstrijd voor bands van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (voorwaarden: minimaal 1 lid van de 
band studeert aan de EUR, de band speelt eigen 
werk). Dit spannende evenement vindt plaats op 
donderdag 22 november. Zij worden beoordeeld 
door een deskundige jury. De winnaar mag zich de 
beste universiteitsband van Rotterdam noemen en 
wint het Oor van Erasmus! 
Studeer jij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en speel je in een band? Schrijf je dan in voor 8 
november! Dat kan door middel van een email aan 
Erasmus Cultuur. erasmuscultuur@oos.eur.nl
Wedstrijd voor studentenbands van de EUR. 
Donderdag 22 november, 20.00 u., Muziekcafé EXIT, 
Mauritsweg 173, Rotterdam.

Koning Lear
Een samenwerking tussen Studium GeneraleG 
en Erasmus Cultuur, waarin bijzondere culturele 
voorstellingen worden gecombineerd met een 
inleidend programma. Vrijdag 9 november, vanaf. 
19.30 u. in de Rotterdamse Schouwburg 
De oude vorst Lear staat op het punt zijn rijk te 
verdelen onder zijn drie dochters, waarbij degene 
die het meeste van hem houdt het grootste deel 
zal krijgen. De oudste twee weten met veel mooie 
woorden de koning van hun liefde te overtuigen. 
De jongste weigert het spelletje mee te spelen 
en wordt verstoten. Pas later zal Lear merken hoe 
hij door deze foute keuze zijn anker in het leven 
verliest. Acteur Marc De Corte geeft voorafgaand 
aan de voorstelling en zijn spel een inleiding over 
de thema’s en dilemma’s in dit zo aangrijpende 
en confronterende stuk van Shakespeare (waar 
kom je verder mee, met hypocrisie of oprecht-
heid?), en over de regiekeuzes van Alize Zandwijk 
(RO Theater). Kaarten à € 5,- zijn op vertoon van je 
studentenpas te koop bij het ESSC (CB-07) of via 
www.eur.nl/erasmuscultuur.

Erasmus Coversongfestival 2007
15 studenten van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam zullen woensdag 31 oktober hun favoriete 
coversong ten gehore brengen. Zij zingen be-
roemde coversongs. Een professionele jury, onder 
leiding van de Rotterdamse singersongwriter 
Charlie Dee, bepaalt wie het beste de cover zingt 
en dus de hoofdprijs van € 150,- mee naar huis mag 
nemen. Het gaat hierbij om zangkwaliteit, eigen 
interpretatie, presentatie en uitstraling. Woensdag 
31 oktober, 21.00 uur, toegang gratis, Plan C, Sleper-
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AIESEC
Bestuursleden gezocht!
AIESEC is de grootste internationale studentenor-
ganisatie ter wereld, inmiddels aanwezig in meer 
dan 100 landen en op 850 universiteiten, waarbij 
50,000 studenten wereldwijd actief zich inzet-
ten voor ontwikkeling en beter cultureel begrip 
onder studenten. Voel je je tot onze organisatie 
aangetrokken en ben jij op zoek naar een jaar 
vol gezelligheid, ontwikkeling en internationale 
ervaring in een globale studenten organisatie....
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 en internationaal 
bezig te zijn? Solliciteer dan nu!! Voor meer infor-
matie 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.

IFMSA-Rotterdam
Masterclass Millennium Development Goals
In 2000 hebben de regeringsleiders van 189 
landen, waaronder Nederland, afspraken gemaakt 
om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen 
aan te pakken. Deze afspraken heten de Millen-
nium Development Goals (“Millenniumdoelen”). 
Deze 8 Millenniumdoelen pakken bijvoorbeeld de 
armoede, kindersterfte, vrouwendiscriminatie en 
HIV/AIDS problematiek aan. Wat weet jij over deze 
doelen? Tijdens de workshop MDGs leer je ze op 
een interactieve manier kennen en maak je ken-
nis met gezondheidszorg, ontwikkelingswerk en 
samenwerking op mondiaal niveau. Samen met 60 
Rotterdamse studenten van verschillende studies 
zullen we de doelen behandelen via lezingen, fi lm, 
spel en debat. Daarnaast zal tijdens de eerste bij-
eenkomst een wereldmaaltijd gehouden worden. 
Aan het eind van de Masterclass ontvang je een 
certifi caat van deelname.
De masterclass bestaat uit 4 bijeenkomsten, 
gehouden op de woensdagavonden in november 
van 19.00 tot 22.00 uur. Het vindt plaats op de me-
dische faculteit van het Erasmus MC te Rotterdam. 
Deelnemerskosten bedragen € 4,-. Inschrijven kan 
t/m 26 oktober op www.moveyourworld.nl/net-
work. Onder de inschrijvingen zal geloot worden. 
De uitslag wordt bekend gemaakt op 31 oktober. 
Deze Masterclass MDGs wordt georganiseerd door 
IFMSA-Rotterdam (onderdeel van IFMSA-NL en 
EMSA-networks) in samenwerking met Move Your 
World.

Roadrunners/Sportraad/SSVR
Erasmusronde hardloopwedstrijd Kralingse Bos,
10 november 2007, Locatie: Lange Pad, Kralingse 
Plas (atletiekvereniging PAC)
Inschrijven: van 10.30 - 11.45 uur. Start: 12.00 uur. 
Afstanden: 5, 10 en 21 km. Gratis deelname.
Douche- en kleedruimtes zijn aanwezig. Voor meer 
informatie mail naar sportraad@rssr.nl, bel naar de 
Sportraad 010-4081876 (tussen 13.00 en 17.00 u.) of 
kijk op www.eur-roadrunners.nl 

Dies Sportweek 5 t/m 10 november
Wo. 7 november gastcollege + boksclinic door 
Arnold Vanderlyde! Do. 8 november gastcollege + 
judoclinic door Cor & Eelco van der Geest! En nog 
veel meer: Hockey, Roeien, Buikdansen, Jumpstyle, 
Volleybal, Squash, Hardlopen, Poolbiljart, Spinning, 

fotosoap door ype driessen

3HOOG
1 bal • 2 bitches • 3 hoog

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

Olivier
olivier@em.eur.nl

Karlijn
karlijn@em.eur.nl

Pien
pien@em.eur.nl

3HOOG

SPORT



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

Op woensdag 10 oktober jl. is Prof.dr. Dick J.C. 
van Dijk ten overstaan van ruim 300 aanwezigen 
uitgeroepen tot “Docent van het Jaar 2006/2007”. 
Naast deze prestigieuze titel, mocht hij een geld-
prijs van € 2250 in ontvangst nemen. De overige 
genomineerde docenten waren: dr. H.M. Mulder, 
dr. M.C. van Wezel, drs. G. Mingardo, dr. L. Patelli. 
Zij ontvingen allen een cheque van 225 euro. De 
verkiezing “Docent van het Jaar 2005/2006”, een 
initiatief van het Studenten Vertegenwoordi-
gers Overleg, vormt al sinds enige jaren een vast 
onderdeel van het programma van de facultaire 
Bachelorbuluitreiking.

Per 1 oktober 2007 is Bas Jacobs benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Openbare fi nanciën en eco-
nomisch beleid, vanwege de Vereniging Trustfonds 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bas Jacobs 
promoveerde in 2002 aan de Universiteit van Am-

Schermen, Cha Cha Cha & Quickstep, Rugby, Bad-
minton, Lacrosse, Erasmusronde. Volledig program-
ma: www.erasmussport.nl vol = vol!! Inschrijving 
verplicht aan het Sportraadloket, sportkaart niet 
nodig!

Skireis Val Thorens
25 januari t/m 3 februari 2008 - € 299 incl. busver-
voer, skipas en verblijf. Alle info vind je op www.
erasmussport.nl.

Batavierenrace 2008
Zaterdag 26 april 2008 klinkt in Nijmegen het 
startschot voor de 36e Batavierenrace, de grootste 
estafetteloop ter wereld!
Inschrijven kan tot 30 november 2007 via www.
batavierenrace.nl. Meer info vind je op www.eras-
mussport.nl.

Cursussen
Nieuw: short course Latin Dance, week 45 t/m week 
47. Inschrijving start week 43 via www.erasmus-
sport.nl.

Sportcentrum Woudestein, gebouw S
Sporten voor een spotprijs!
EUR-studenten: € 72,50.
EUR-medewerkers: € 116,-.
Fitness-toeslag: € 26,- .
Meer info: www.erasmussport.nl (010) 4081876, 
sportraad@rssr.nl. Abonneer je op het Sport Chan-
nel op SIN-

Website
Voor informatie kijk op
www.eur.nl/studentenpastoraat
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sterdam. Sinds september 2007 is hij verbonden 
aan de Faculteit der Economische Wetenschappen 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheids-
wetenschappen/Erasmus MC zijn vier nieuwe 
bijzonder hoogleraren benoemd vanwege de 
Vereniging Trustfonds EUR.  
Mw. prof.dr. H.A. Moll is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Kindergeneeskunde met speciale aan-
dacht voor klinisch-epidemiologische aspecten.
Prof.dr. H.J. Metselaar is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Leverfalen en levertransplantatie.
Prof.dr. J.N.J. Philipsen zal de bijzonder leerstoel 
Genomics van celdifferentiatie bekleden, en
prof.dr. A.G. Uitterlinden die van Complexe gene-
tica van volksziekten.

STUDENTENPASTORAAT

GEVRAAGD

         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 15 novem-
ber.a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk 
op dinsdag 6 november. De daarop volgende num-
mers verschijnen op: 29 november en 13 december.. 
Deadline telkens 9 dagen voor verschijning (op 
dinsdagen om 12.00 u.)

PERSONALIA

Advertentie
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Natalia Chapliuk

THE SILK STREET 
Usually when you go shopping you either hate it 
or you love it! You either know what and where 
you want to buy, or you have no clue – go win-
dow-shopping and maybe something will catch 
your eye’s attention. But eventually no matter 
which kind of shopper you are, you will end up 
coming to the counter and paying the amount of 
money that appears on the cashier ... but in the 
Silk Street in Beijing the story is a bit different. 
The street is actually non-existent; instead there 
is a five story building located near the American 
embassy and in front of the new Chinese Twin 
Towers. The Silk Street’ or ‘XiùshuÐjiÐ’ is the 
name of the building, a building that gets men-
tioned in every single travel guide about China, 
and one that is visited by thousands of tourists 
every day. It is also the place in China where all 
the Chinese salesman and saleswoman (they 

are approximately 3000 people) speak English, 
and some are also able to speak Spanish, French 
and German among other, something that is 
quite rare for Beijing in general and shops in 
particular. Inside there is no separate shops, the 
arrangement is like a market, with many, many 
stands (more than 1700) selling anything you 
can imagine from fashion apparels & accessories 
such as hats, handbags, shoes, belts, sportswear, 
silk fabrics to traditional Chinese handicrafts, 
antiques, calligraphy, carpets, table cloths, bed 
coverings, paintings, hand-knit dresses, toys, 
electronic gadgets, trinkets and fine jewelry. The 
annual sales volume is believed to be approxi-
mately ten million euros – and there is no cashier 
that shows that number on a single screen, not 
even the numbers that eventually sum up to this 
big figure. Instead vendors and buyers use calcu-
lators to negotiate the price, add and erase ‘zeros’ 
behind the number and basically convert your 
shopping experience into a bargaining game. A 
typical ‘shopping game’ starts by you stopping 
at a certain market stand, looking at something 
you might have liked (never show you like it too 
much!) and asking for your size or to try it on – all 
this is a matter of just a few minutes, but once 
you demand the price the real ‘fight’ starts. They 
start from extra prices that are just too high to 
be true, while you start from something which is 

very low (that’s always the best way to do it), you 
hear phrases like “You are killing with such a low 
price”, or “But this is real Gucci!” or they tell you 
the story of their life to just make you feel sorry 
for them, that’s when one turns around and start 
walking away...but just like in the Hollywood 
movies you get called back on counting three for 
yourself...and you are back in the game...the final 
agreement comes when you say ‘I’ll buy you an 
ice-cream but you take my price’, they answer 
‘Everybody says that but I haven’t had one in 
months’ and eventually you will end up paying 
a bit higher than your initial price but you will 
certainly go down at least 250 percent from the 
vendors starting price and you won’t buy any ice-
cream. At the next stand a similar story will hap-
pen again, and like that with all of them – some 
of the vendors even admit “You are a tough 
bargainer, phoof man!”, but if asked if they enjoy 
it they say “Yes, big time, its fun!” and that shows 
– they are so passionate, so enthusiastic, so eager 
to sell and so smiley that it is also big fun for the 
buyers, is a completely different shopping experi-
ence, one that has a lot of excitement in it and 
one that makes you tired, but you enjoy every 
single bit of it – although it can get exhausting! 
So, in the long run you’ll also either love it, or 
hate it, but will always have fun with it! 

Until recently, Dutch universities each did their 
student administration individually. They all did 
diploma checks, enlisted the students and recorded 
their personal details and study results. As a result, 
these differing systems did not allow for data to be 
easily exchanged or transferred.  
Efficiency could be increased. In close cooperation 
with the universities therefore, SURF, which is the 
nation’s higher education IT-branch, developed 
“Studielink”. Soon, all student details will be 
checked and kept at a central location. Students 
who move from one university to another will not 
need to be checked upon and registered all over 
again. Consequently, the higher education’s admin-
istrative process will become a lot more efficient 
and a lot cheaper.
Wouter de Haan from SURF acknowledges that it 
was quite an effort to have all universities agree on 
everything. “But we have already come a long way. 
The first six now run their entire systems through 
Studielink.” 

Yet, most of the other universities are still in the 
preliminary stage. Students at Fontys Hogescholen 
for instance, can already enrol using Studielink, but 
after that, their details first go to the “IB-Groep” 
which in turn sends these data to Fontys to be 
checked and registered. “The system’s front portal, 
the enrolment site, is up, but construction work is 
still very much in progress. Next year Fontys will 
have switched completely”, Matty van Elst, man-
ager of student affairs, explains.  
She is convinced of the system’s usefulness and 
advantages. “All enrolments used to be processed 
manually. In the future, we will have got rid of that 
completely. In addition, it has proven possible to 
have all universities speak the same language. That 
is a win as well.”
Nevertheless, Studielink is still far from being the 
perfect system. Mostly, as Maastricht University, 
Radboud University Nijmegen and Wageningen 
University claim, the registration of foreign 
students is problematic. “Foreign degrees and 

diplomas have to be weighed, which Studielink can-
not do”, says Radboud University’s student affairs 
manager Wim Brand.
“Furthermore, it is true that all personal details of 
all Dutch students can be reached with the click of 
a mouse, because Studielink is connected to all so 
called “municipal basis administrations”. However, 
for our foreign students we must run and maintain 
a separate database. And we feel little appetite for 
running double systems.” However, he believes that 
in the end, Nijmegen might still join in, “when the 
last hitches have been overcome”.
The three doubtful universities remain involved 
with the initiative though, which is also acknowl-
edged by Ann Spaas, who is deputy manager 
student administration at Maastricht University. 
“Some day soon there will be a meeting with 
SURF in which all possibilities concerning foreign 
students will be presented. The aim, and hope, is 
to find solutions together.” SURF has until 2009 to 
implement Studielink entirely, connecting each and 
every university. Around that time, it will have cost 
about 30 million euro. HOP

* Erasmus University Rotterdam, Saxion Universities, 
HAN University, (Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen), Zuyd University, (Hogeschool Zuyd), Iselinge Ho-
geschool and the Hogere Hotelschool in The Hague.
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FOREIGN STUDENTS ARE A PROBLEM IN 
NEW ADMINISTRATIVE SYSTEM
“Studielink”, the higher education’s new administrative system, has been put into operation by 
six universities.* All other universities will follow suit. However, three universities are not as 
yet convinced.
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Ye Yuan (Bejing, China)
“After obtaining my first bachelor degree in Beijing 
in 2005, I took two short periods of work at two 
different securities companies. Then I applied for a 
Master at Erasmus University, but because educa-
tion from some foreign countries, including China, 
is not valued equally to the central European cours-
es, I was offered to do the IBEB3 programme first, 
which allowed me to do the master programmes 
afterwards. At first I was disappointed I had to 
take this pre-master programme before going on to 
study the master programme. However, within one 
month after I started, my disappointment was gone 
completely. It had been totally worth doing. Every-
body who took part in it learned a lot; and not only 
textbook knowledge, but also how to make theory 
meet practice. 
Next to the studies, I took part in the IBEB Study 
Association as the Treasurer of the Board. Addition-
ally, I am a member of the Education Committee, 
representing the student’s opinions. My leisure time 
I admit to football, which is my favourite sport and I 
doubt to be able to live without it. Luckily the topic 
of my bachelor thesis was about the financing of 
football clubs, in which I provided a case study of 
Manchester United, which is my ‘team in heart’.
All in all, it was an unforgettable year with a great 
deal of precious memories and I am looking forward 
to my master year now.”

Maria Timakova 
(Novocheboksarsk, Russia)
“After finishing the International School in Den 
Haag, I applied for economics studies in Tilburg, 
Maastricht, Amsterdam, and obviously Rotterdam. 
Being accepted to all of them, I could pick the best 
one. My career advisor at the International School 
informed me about the IBEB programme and after 
comparing it with the other options, I didn’t need 
much time to decide. When we started last year, 
we were the first generation of first-year IBEB 
students, so we were kind of “the guinea pigs for 
this study”. Sometimes we had teachers with a 
very weird English accent, or the tutor would not 
have a clue about some subject. We complained a 
lot about these things and it felt really good that 
our faculty took our complaints seriously and 
solved such “problems” really quickly. In general, 
the programme was like I hoped and expected it 
to be. Especially courses like the International 
Lecture Week are great opportunities to widen your 
personal horizon and interact with lecturers from 
outside the university. 
It was important to me to choose an international 
study, since I intend to do a master in Russia work 
in an economic field in my home country later on. 
The IBEB programme provided me with the knowl-
edge and the skills to widen my career prospects, 
since the main focus is on economics and on busi-

ness economics as well. However, the most impor-
tant thing about the IBEB programme is definitely 
its small size. This creates a very cosy and friendly 
atmosphere, not only between the students, but also 
between the students and lecturers.” 

Ola Rosinska 
(Warsaw, Poland)
“My first international experience was when I did a 
high school-exchange year in the USA. This experi-
ence was the trigger for me to continue “interna-
tionally”. Although I got accepted to the Warsaw 
School of Economics as well, I decided for IBEB, 
because of the very good recognition of Erasmus 
University abroad and the chance to gain basic eco-
nomical knowledge in combination with business 
economics. Comparing IBEB with IBA, I prefer 
both IBEB’s small scale and its mathematical angle. 
It gives you the chance to understand the principles 
of economics to which then the practical business 
economics are applied. I like this combination of 
sciences and haven’t found anything similar yet.
In general, the courses are great. However, there are 
a few teachers who are not capable of holding a lec-
ture in fluent English, which makes it very difficult 
to follow the lecture. Although now, in our second 
year, we haven’t had this problem yet. So it seems 
the faculty has learned from former mistakes.”

Jessica Bogas (Canada - IBEB-
Programme coordinator)
“Originally I am from Canada, but moved to the 
Netherlands to do my master degree in Amsterdam. 
As the IBEB-programme coordinator from this 
year on, I would describe IBEB as a still young and 
growing programme. Erasmus School of Economics 
offers this small scale 3-year bachelor programme, 
totally taught in English since September 2006. The 
programme emphasises on an excellent economic 
education with an additional part of business 
economics. In contrast to other universities, crown-
ing themselves with rankings that are firstly not 
accurate and secondly not concerning the under-
graduate study, we want to attract students, who 
appreciate the high quality of Erasmus University 
and the staff teaching here. The knowledge ac-
quired through this course is preparing the students 
to cope with the assignments and challenges an 
economist is confronted with on the labour market, 
as well as in scientific research work.
Hardly any other programme can offer such a great 
international atmosphere as the IBEB programme. 
There is large diversity of nationalities present and 
to broaden the horizon in educational aspects as 
well, there is the International Lecture Week, invit-
ing people from outside the faculty to share their 
up-to-date experience with the students. The small 
scale allows a very good treatment of each student 
separately, concerning tutorials as well as lectures, 
where the professor stands for questions and crit-
ics.”

Find out more about the IBEB-programme and visit:  
www.ibeb.nl or the IBEB-Portal: www.myibeb.nl 

In September 2006, the “International Bachelor in Economics and Business Economics” pro-
gramme, (IBEB), started at Erasmus University. The programme has about 100 students. They 
come from all over the world to gain knowledge and skills. But who are these students? Since 
many of them are not Dutch, it is not easy to separate them from ordinary Erasmus exchange 
students. EM interviewed some of the IBEB students and the IBEB programme coordinator, to 
find out more about this new study and its students from all over the globe.
 text Christian Mathis photography Ronald van den Heerik

IBEB – COSY AND FRIENDLY
‘Hardly any other programme can offer such a great international atmosphere as the IBEB-programme.’ 
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MUSEUMS 
BY NIGHT
If you think museums are boring, be prepared 
to change your mind. Museum night is a 
chance to experience Amsterdam at its most 
charming. The atmosphere is almost celebra-
tory, as visitors travel from one museum 
to another over the beautiful canals of 
Amsterdam. Museum night is a unique experi-
ence, with many venues offering something 
extra for their nocturnal visitors, films, 
concerts, workshops and even cake at the 
“Rembrandthuis”.

Amsterdam’s eighth annual Museum Night (n8) 
takes place on Saturday 3rd of November. Over 42 
museums and galleries open their doors to visitors 
from 7 pm until 2 am.
Museum night is primarily aimed at a young local 
audience; therefore, most information is available 
only in Dutch. However, the local English-language 
paper Amsterdam Weekly is providing an English 
programme guide, which will be available from 
most cultural venues from October 30th . There is 
plenty to enjoy for non-Dutch speakers, including 
multi-lingual tours at some museums.
Presale tickets are available for  € 14,00, see www.
n8.nl for details. Tickets purchased on the night are 
priced at € 17,50. Last year n8 was completely sold 
out, so if you want to be sure of a ticket, get one 
now. Your n8 ticket also entitles you to free use of 
trams, buses, metro and even the special museum 
boats, as well as reduced entry fees to n8-afterpar-
ties.
If museum night is not enough to satisfy you, your 
ticket entitles you to one extra visit to a participat-
ing museum or gallery until December 31st 2007. 
If you miss this opportunity, Rotterdam’s annual 
museum night takes place in the spring, on March 
1st 2008. See  www.rotterdamsemuseumnacht.nl 
for details. VS

For more information go to  www.n8.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

25 Oct -15 Nov
PANCAKE BOAT
Pancakes are probably the most typical Dutch dish. 
You may already have noticed the many “pancake 
houses” in Rotterdam. Some serve more than a 
hundred different types of delicious pancakes, 
served with a huge choice of sauces and fillings. 
Pancakes can also be found on the menu in many 
restaurants, either as a main course or as a dessert. 
One of the special pancake cafés is the pancake 
boat. It is easy to find – located next to the Euro-
mast – the highest building in Rotterdam. Here
the amazing pancake cruises start. This activity 

combines two things: dining and sightseeing. The 
ship sails along the river Maas, through the city 
and visitors can enjoy the ever changing scenery 
and taste delicious dishes at the same time. It is a 
great combination of dining and sightseeing at the 
same time. The pancake boat has many different 
packages on offer, from a one-hour cruise, to a long, 
eat-as-much-as-you-can cruise.
 www.pannenkoekenboot.nl

Continues on page 38
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Erasmus Student Service Centre: the 
central service point for students.See the 
website for an overview of the services. 
Location: C-hall (CB-07), at the Woudestein 
campus. Telephone: (010) 408 2323. Open-

ing hours: working days from 9.30 - 17.00 hours. Web-
site: www.eur.nl/esscinternational 

One new number for the entire Erasmus MC 
Early November, the single telephone network of the 
medical faculty of Erasmus University and Erasmus 
MC, will be broken up and separated. As a result, the 
medical faculty will get new telephone numbers. The 
Erasmus MC central number, (including the medical 
faculty), will be 010 – 704 0 704. The last three digits of 
the faculty’s dial-direct numbers will remain the same. 
The first two digits of the internal faculty numbers: 
87xxx and 88xxx, will change to 43xxx and 444xxx 
respectively. Faculty numbers starting with 89xxx will 
change completely. A list of these new numbers can 
be found at the medical faculty’s web pages. The first 
months after the change, all old numbers will auto-
matically be redirected to the new numbers.

ERASMUS CULTUUR

 The Ear of Erasmus 
Contest for bands of the Erasmus University Rotter-
dam, Thursday 22 November, 20.00 u., Muziekcafé EXIT, 
Mauritsweg 173, Rotterdam. Erasmus Cultuur organises 
another contest for popbands of the Erasmus Univer-
sity Rotterdam (conditions: one member of the band 
studies at the EUR, the band plays original music). This 
exciting event will take place on Thursday 22 Novem-
ber. The bands will be judged by a jury of experts. The 
winner can call himself “best university band of Rot-
terdam” and wins The Ear of Erasmus! Do you study at 

the Erasmus University Rotterdam and do play you in 
a band? 
Register before 8 November by means of an e-mail to 
erasmuscultuur@oos.eur.nl 
 
Erasmus Coversongfestival 2007 
15 students of the Erasmus University Rotterdam will 
compete in the Erasmus Coversongfestival 2007! They 
will sing famous coversongs. An expert jury lead by 
Charlie Dee, singer-songwriter from Rotterdam, assess-
es song quality, presentation and charisma. Wednesday 
October 31 / 21.00 hrs / Location: Plan C, Slepersvest 1, 
Rotterdam (Old Harbour, under the cubic houses) / Free 
entrance. More information on www.eur.nl/erasmus-
cultuur/coversongfestival.html 
 
AIESEC
 
 Join the AIESEC board! 
Want to be a global player? The largest international 
student organization is recruiting now! Intensive team 
cooperation, several social activities, the opportunity to 
visit international conferences... AIESEC offers it all to 
YOU! To increase cultural awareness, AIESEC has been 
exchanging students for over 50 years on internships 
in more than 100 countries. Worldwide, over 50.000 
students are working under the motto work hard, play 
hard, in order to increase students’ cultural awareness 
and international experience while working on their 
personal development. If you’re looking for a year of 
fun, development and international experience in a 
global student organization...Come on board with 
AIESEC! Apply now for a part-time or fulltime func-
tion with AIESEC Rotterdam! Check www.aiesec.nl or 
drop by the office in NB-11. Tel. (010)408 1790.  Email: 
rotterdam@aiesec.net 

SPORTS 

Dies Sportweek 5 - 10 November 2007 
Wed. 7 November guest college + BOXING clinic by 
Arnold Vanderlyde! 

Thu. 8 November guest college + JUDO clinic by Cor & 
Eelco van der Geest! And lots more: 
Hockey, Rowing, Belly dancing, Jumpstyle, Volleyball, 
Squash, Running, Pool, Spinning, Fencing, Cha Cha Cha 
& Quickstep, Rugby, Badminton, Lacrosse, Erasmus 
round. Full program: www.erasmussport.nl full = full!! 
Registration required at Sportraad Desk, sports card 
not necessary! 

 Erasmus running round 10 November 2007 
Location: Lange Pad, Kralingse Plas (athletics club PAC) 
Registration: 10.30 - 11.45 h. Start: 12.00 h. 
Distances: 5, 10 and 21 km. 
No participation fee 
 
Skiing in Val Thorens 
25 January - 3 February 2008 - € 299 incl. transporta-
tion by bus, skiing pass and apartment. All info: www.
erasmussport.nl. 
 
Batavierenrace 2008 
Saturday 26 April 2008, Nijmegen! The biggest student 
relay race in the world! 
Registration until 30 November 2007 via www.batavie-
renrace.nl. More info: www.erasmussport.nl. 
 
Courses 
New: short course Latin Dance, week no. 45 - week 47. 
Registration starting from week no. 43 via www.eras-
mussport.nl. 
 
Woudestein Sports Centre, building S 
 Low rate Sports! 
EUR-students: € 72.50. 
Exchange students: € 37,- (under certain conditions) 
EUR-staff: € 116,-. 
Fitness-surcharge: € 26,-. 
More info: www.erasmussport.nl 
(010) 408 18 76, sportraad@rssr.nl 
Subscribe to our Sports Channel at SIN-Online!

SERVICE

E S S C

MOVE IT!
“Everything moves!” – is the title of the Jean 
Tinguely’s exhibition in Kunsthal. This is the first 
time in over 40 years that the art works of this 
famous artist can be seen in Rotterdam. Tinguely 
is renown in the modern art world for his mobile 

sculptures, which are made from wood, rusty metal 
and other kinds of waste material. Although most 
of the sculptures do not have any purpose, the huge 
colourful “machines” and other “creatures” are 
both vital and cheerful, his work expressing the po-
etry and irony of the world. “Everything moves” is 
unlike anything else in the art world. It is a unique 
exhibition, because of its very specific construction, 
dynamics and colour play. It makes everyone feel 
happy and smile. 
Museumpark, Westzeedijk 341, www.kunsthal.
nl/english

BRAZILIAN NIGHTS
Who said that there is nothing to do on Sundays? 
While most clubs are closed, or have no special pro-
gramme on Sunday nights, the “White elephant” 
is an exception, offering you a special theme night! 
Every Sunday is Brazilian night. You can hear Bra-
zilian rhythms playing and the Caipirinha bar of-
fers great cocktails. What is more, everyone is more 
than welcome to participate in the salsa workshops. 
Despite the fact that it is a Brazilian evening in Rot-
terdam, the atmosphere is hot and sultry.  Admis-
sion until 9:00 p.m. is free, after then – € 5.
Westkruiskade 73B, Rotterdam

ENGLISH LANGUAGE THEATER 
GROUP
The theatre group for international students is 
one of the activities the EUR offers that is taught 
entirely in English. The course consists of 22 classes 
during which students will learn new, and improve 
their old, movement, mimic and acting skills. Stu-
dents with the help and support of the great teacher 
– Stephan W. Zeedijk, will write the final play. The 
course will end in a performance of the production, 
giving the course members a chance to show their 
skills to a live audience. Be quick, the first rehearsal 
starts on the 30th of October!
www.eur.nl/erasmuscultuur/english/ 

Continued from page 37



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

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten met 
pit en ambitie.

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

Zie www.eurocollege.nl voor impressies

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

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      

�secretarieel en 
�receptie-werk 

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

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

ALLURE-RIJOPLEIDINGEN.NL

Studentenpakketten:

20 lessen incl. examen 575,- euro

30 lessen incl. examen 749,- euro

Online inschrijven = 1ste les gratis

Tel. 0900-44 44 001 (10 cpm)

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG. 

Gespecialiseerd in de nieuwe  rijopleiding.

40 lessen van € 22,- per les. 

Bel of  kom langs: Oostzeedijk 154a, 

3063 BK Rotterdam. 010-4257726

www.delierverkeersopleidingen.nl L

Alkemade Dienstverlening B.V. zoekt:
Fiscaal medewerker M/V 

(parttime)
Opleiding fi scale economie/recht. Taken: aangiften 
IB, ondersteuning fi scale adviezen. Studie duur 
nog minimaal 2 jaar. Arbeidstijden in overleg en 
marktconforme beloning.
Tel.: 010-2203550 Email: info@aafd.nl
Contactpersoon: drs. P.P.C. Alkemade.

Ben jij:
• Leergierig en enthousiast?
• Goed in economie?

En vind je het leuk om jouw kennis over 
te dragen?

Word dan huiswerkbegeleider bij Haags 
Studiepunt in Den haag!

Wij bieden:
• een leuke, uitdagende bijbaan
• zeer goed salaris en fl exibele uren

Mail je motivatie en cv naar Olivier: 
info@haagsstudiepunt.nl
Of bel ons op 070-8887187!

�
Huiswerk

begeleiders
gezocht!

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

De capaciteitsgroep Toegepaste 

Economie, faculteit FEW, zoekt

student-assistenten 
voor het 1e jaars vak Organisatie in blok 

5 (mei-juni 2008). Voor dit vak zoeken 

we student-assistenten die gedurende 

tenminste zeven weken, twee of drie 

dagdelen per week beschikbaar zijn 

vooral op de dinsdag en de vrijdag. 

De precieze werktijden worden in 

onderling overleg bepaald. 

De kandidaten moeten bezig zijn 

met hun Master, of tenminste met 

het afronden van hun Bachelor. De 

vergoeding is afhankelijk van het 

studiejaar en de omvang van de 

aanstelling.

Een deel van het programma wordt ook 

aangeboden binnen het Engelstalige 

IBEB-programma. Kandidaten kunnen 

expliciet aangeven of ze hierin ook 

willen participeren. 

Meer informatie: Dr. L. van der Laan 

(010 – 408 1464) of Secretariaat 

Toegepaste Economie; kamer H13-27; 

tel. : 010 - 408 27 76

Solliciteren: tot 1 december 2007 door 

een CV en een cijferlijst (Osiris) te 

sturen naar: vanderlaan@few.eur.nl of 

in het postvak van Dr. L. van der Laan 

op H13-27. 

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



DE TOILETTEN
In mijn vorige column schreef ik: ‘Sinds au-
gustus ben ik infiltrant. Ik ga naar plekken toe 
waar studenten eten, slapen, bidden, poepen 
en colleges volgen.’ In de vorige aflevering van 
Espresso infiltreerde ik in de aula van het Wou-
destein-complex en woonde ik een hoorcollege 
criminologie bij. Deze aflevering is het tijd voor 
de toiletten van het Woudestein-complex. Ik 
woonde een dag lang in de toiletten van het 
H-gebouw.
   De dag begon voor de eerste colleges. Ik pro-
beerde zo min mogelijk op te vallen en stond 
bij de urinoirs, dan weer bij de rolhanddoek en 
dan weer voor de spiegel. Enkele studenten 
keken mij argwanend aan, maar het merendeel 
viel het niet op dat ik infiltreerde. Misschien 
dachten sommige studenten dat ik de wc’s 
schoonmaakte.
   Wat meteen opviel aan de student die het toi-
let bezoekt, is: hij heeft smetvrees. Hij raakt de 
spoelknop liever niet aan en trekt derhalve zel-
den door. Wat weer tot gevolg heeft gehad dat 
ik na een verblijf van twaalf uur in de toiletten 
van het H-gebouw naar bedorven augurk rook. 
Ook bejegent de student die het toilet bezoekt 
de deurklink met weerzin. Ik heb studenten 
gezien die net zo lang wachtten totdat iemand 
de deur van de andere kant opende; studenten 
die hun elleboog gebruikten; studenten die te 
werk gingen met een zakdoekje. Ik heb zelfs 
een student gezien die met een opgerolde 
Erasmus Magazine de deurklink omlaag drukte. 
Mijn column, dacht ik, mijn column zit onder de 
bacteriën!
   Wat valt er verder te zeggen? De geluiden. 
Natuurlijk, de geluiden achter gesloten deuren. 
Het liefst zou ik met de student naar binnen 
zijn gegaan, om een zo reëel mogelijk beeld 
te schetsen van zijn grote boodschap. Maar 
de student reageerde soms al agressief als ik 
naast hem ging staan bij de urinoirs en over 
de afscheiding meekeek. Iemand zei: ‘Als je nog 
langer blijft staren, dan is dit het laatste wat je 
ooit ziet in je leven.’
   De geluiden dus. Een enkeling maakte he-
lemaal geen geluid. Hoe hard ik mijn oor ook 
tegen de deur drukte: ik hoorde helemaal niets. 
Bij andere studenten leidde het afluisteren 
bijna tot doofheid. Maar dat was niets vergele-
ken bij de stank. In veertien uur ben ik drie keer 
van mijn stokje gegaan.
   Ik heb ook geprobeerd te infiltreren in het 
damestoilet, maar daar werd niet heel positief 
op mijn aanwezigheid gereageerd. Ik werd in 
ieder geval niet aangezien voor iemand die de 
wc’s schoonmaakt.            Ernest van der Kwast

Wat houdt je studie in?   “Het gaat om statistische modellen met een economische achtergrond, die gebruikt 
worden bij onder andere besliskunde en om de optimalisatie en analyse van die modellen. Wiskundig inzicht 
heb je er zeker bij nodig, en voor mij is het nog wel te doen. Wat voor beroep er voor mij uit zal komen weet ik 
nog niet.”

Wat is je afkomst?   “Mijn ouders zijn Chinees en hierheen gekomen voor werk. Ze hebben vaak heimwee en 
gaan af en toe terug. Ook ik ben er meerdere keren geweest. Mijn ouders hebben me het Kantonees meegege-
ven. Ik spreek, lees en schrijf de taal, maar migreren naar China wil ik niet. Het is misschien wel leuk om te 
participeren in de dynamiek van de groei in het land, maar voorlopig vind ik het niet aantrekkelijk genoeg om 
ervoor van omgeving te veranderen. Japan trekt me meer.”

Ben je daar geweest? “We zijn vanuit de studievereniging van plan volgend jaar naar Japan te gaan, als 
studieproject. Behalve secretaris ben ik namelijk ook commissaris studieproject bij de faculteitsvereniging 
Econometrisch Dispuut. We willen er in een paar steden bedrijven bezoeken die econometrisch interessant zijn 
en enkele universiteiten. En uiteraard de cultuur beter leren kennen. Persoonlijk lees ik graag manga’s, en Japan 
is het land van de manga’s.”

Wat organiseert die vereniging nog meer?  “Binnenkort gaat er een groep studenten voor een week naar 
Londen om bij relevante bedrijven meer te leren over corporate banking. We hebben ook case-dagen, waarop 
een bedrijf een echt of denkbeeldig probleem opgeeft waarmee het te maken kan krijgen. Een groep studenten 
werkt er dan aan en geeft een antwoord, waarop de vertegenwoordiger van het bedrijf weer feedback geeft.”

Nog tijd voor andere dingen?  “Als studentassistent begeleid ik studenten bij practica. Behalve een leuke aan-
vulling op mijn studiebeurs, levert dit vooral veel bevrediging op. Sporten is tegenwoordig vooral een activiteit 
uit het verleden, jammer genoeg.” 

Espresso

Hoksan Yip, derdejaars econometrie & besliskunde
Leeftijd: 20 jaar
Geboorteplaats: Den Haag
Woonplaats: Den Haag  tekst en fotografie Ronald van den Heerik


