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Voor de Eurekaweek 2008 zijn wij op zoek naar 

Eureka-commissieleden 

(m/v)

Wij zoeken zeven studenten die hun eerste studiejaar 
met succes hebben afgerond en zich in de periode van 
1 februari tot 30 september 2008 willen inzetten voor 

de organisatie van de Eurekaweek. Als commissielid 
ben je samen met de projectleider en je mede-
commissieleden verantwoordelijk voor taken als de 

voorbereiding en organisatie van de Eurekaweek-
activiteiten, de redactie van het Vademecum, logistiek, 

fundraise, fi nanciën, enz.

Wij verwachten dat je als commissielid creatief 

bent, over organisatietalent beschikt en met stress 
kan omgaan. Daarnaast zijn zowel zelfstandigheid 

als teamgeest voorwaarden om goed te kunnen 
functioneren in de Eurekaweekcommissie. Uit je brief 

moet blijken waarom je denkt aan deze criteria te 
voldoen.

 

Tegenover de te verrichten werkzaamheden staat een 
aanstelling bij de EUR en een salaris gedurende acht 

maanden. De gemiddelde tijdsbesteding ligt tussen de 
12 en 20 uur per week. In de maanden juli en augustus 

moet je fulltime inzetbaar zijn. 

Nadere inlichtingen over de functie kun je krijgen bij 

Bernard den Boogert, studentendecaan, tel. 010-
408 11 33, e-mail: denboogert@oos.eur.nl of Jan 

Willem Rozema, projectleider Eureka 2007, e-mail: 

rozema@oos.eur.nl. 

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae moet uiterlijk 
vrijdag 19 oktober binnen zijn bij dhr. drs. J. van 

Wollingen, hoofd studentenvoorzieningen, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR 
Rotterdam of per e-mail: vanwollingen@oos.eur.nl.

Voor de Eurekaweek 2008 zijn wij op zoek naar een

Projectleider Universitaire 

Introductieperiode (m/v)

Wij zoeken voor deze functie een student of 

pas afgestudeerde die vanaf 1 november 2007 

beschikbaar is. Als projectleider ben je verantwoordelijk 

voor de samenstelling, aansturing en begeleiding van 

de Eurekaweekcommissie 2008. Verder onderhoud je 

de interne en externe contacten ter voorbereiding van 

de Eurekaweek en ben je eindverantwoordelijk voor 

het programma, de begroting, de evaluatie en de 

fi nanciële eindafrekening. 

Wij verwachten dat je als projectleider stressbestendig 

bent, het overzicht kunt behouden en natuurlijk over 

goede sociale en communicatieve vaardigheden 

beschikt. Daarnaast is kennis van en ervaring met een 

grootschalig project vergelijkbaar met de Eurekaweek 

een vereiste. Uit je brief moet blijken waarom je denkt 
aan deze criteria te voldoen. 

Tegenover de te verrichten werkzaamheden staat een 

aanstelling bij de EUR en een salaris gedurende twaalf 

maanden. De gemiddelde tijdsbesteding ligt op drie 

dagen per week. In juli en augustus moet je fulltime 

inzetbaar zijn. 

Nadere inlichtingen over de functie kun je krijgen bij 

Bernard den Boogert, studentendecaan, tel. 010-

408 11 33, e-mail: denboogert@oos.eur.nl of Jan 
Willem Rozema, projectleider Eureka 2007, e-mail: 

rozema@oos.eur.nl. 

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae moet uiterlijk 

vrijdag 12 oktober binnen zijn bij dhr. drs. J. van 
Wollingen, hoofd studentenvoorzieningen, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, Postbus 1738, 3000 DR 

Rotterdam of per e-mail: vanwollingen@oos.eur.nl.

De Eurekaweekcommissie verzorgt ieder jaar de Eurekaweek, 

de introductieweek voor aankomende eerstejaarsstudenten van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam.
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GROEIENDE ONTEVREDENHEID 
Het was weer genieten de afgelopen week tijdens het naspel van 
Prinsjesdag. De treurige symbiose van het tv-journaille en de Man in de 
Straat (ook wel de Hard Werkende Man geheten) bereikte die deze da-
gen een nieuw dieptepunt. Overal en nergens werd ‘toevallige passan-
ten’ de suggestieve oneliner voorgeschoteld: ‘De economie groeit, maar 
u merkt er niks van in uw portemonnee; hoe vindt u dat?’, waarna een 
microfoon onder de neus werd gedrukt voor een antwoord. De respons 
behelsde vervolgens een variatie op slechts één thema: die van over-
matige ontevredenheid. ‘We worden weer gepakt’, ‘genaaid’, ‘bestolen’, 
enzovoorts.
Die alom vertegenwoordigde heersende ontevredenheid in een land 
waar koopgoten elke week overstromen... En waren het nu de minima 
die klagend op de treurbuis verschenen, nee, het zijn de juist de mensen 
met huisje-autootje-vakantietjes-plasmaschermpje die doen alsof ze al 
jaren in de delta van Bangladesh wonen.
Voorbeeld. Vorige week toog een NOS-team naar Eindhoven Airport 
om mensen bij de incheckbalie eens te vragen naar de invoering van 
de vliegtaks – ‘het is me toch wat’. Vanzelfsprekend leverde dat louter 
afkeurende reacties op. Voor de goede orde: we hebben het hier over 
elf eurootjes per ticket en 45 voor een vlucht buiten Europa. Hooguit 
worden dat acht in plaats van negen stedentripjes de komende drie jaar, 
maar waarschijnlijk zelfs dat niet eens.
Zomaar een gewone doordeweekse dag in september. Maar er staat wel 
zo’n rij voor die balie met Nederlanders die op vakantie gaan. En maar 
mopperen en maar klagen. Want gutteguttegut, de brandstofprijzen 
gaan ook al met een paar cent omhoog.
Het gaat er mij niet om of die begroting dit jaar nu wel of niet okay is. 
Dat oordeel laat ik graag aan politici over – al zijn ook die uitermate 
tranentrekkend bezig. Wilders kan zo het Pieter Baan Centrum in. Rutte 
ronkt in een ADHD-achtige overdrive, nu hij onverwacht een kortston-
dige overwinning op Rita heeft geboekt – de verbazing valt nog in zijn 
ogen te lezen. En het hoofd van het Osser politbureau acteert populis-
tischer als ooit tevoren. Maar goed dat is hun beroep, zullen we maar 
zeggen.
Voor de misnoegde Nederlander maakt het allemaal niet uit. Die wil al-
leen maar meer geld in de portemonnee. Ongeacht hoeveel er al in zit. 
En wel nu.
Een economie zou natuurlijk niet eens moeten groeien. Daar zit namelijk 
een zekere eindigheid aan; immers, de wereldbol groeit toch ook niet? 
De faculteit der Economische Wetenschappen heeft onlangs de eerste 
vrouwelijk hoogleraar gescoord. Driewerf  hoera! Jammer dat het geen 
leerstoel ‘niet-groei economie’ is. 
 

Gert van der Ende

Commentaar
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‘Wet-Verdonk had 
nooit aangenomen 
mogen worden’
Voormalig VVD-minister Verdonk jaste 
er een Wet inburgering door die vreemde-
lingen opzadelt met torenhoge schulden 
en nauwelijks effect lijkt te hebben op hun 
kennis van het Nederlands. Nog geen jaar 
na de invoering van de wet komt de nieuwe 
minister Vogelaar met een voorstel om de 
wet op enkele wezenlijke punten aan te 
passen. Niet meer dan terecht, vindt prof.
dr. Han Entzinger, hoogleraar Migratie- en 
Integratiestudies.

De stap naar de 
universiteit
Na je hbo-opleiding kun je als student met-
een de arbeidsmarkt op. Je kunt er ook voor 
kiezen om nog een academische ‘bul’ te ha-
len op de universiteit. Alleen de stap van het 
beroepsonderwijs naar het wetenschappe-
lijk onderwijs moet niet onderschat worden. 
‘De hoeveelheid stof op de universiteit was 
intimiderend.’

‘Een goede vrouw 
gunt haar man zijn 
porno’
Op oktober organiseert Studium Generale 
een debat onder de noemer ‘The Porno-
graphic Universe’. Het is een avondvullend 
programma waarin porno en ‘de porno-
fi catie van onze cultuur’ centraal staan. 
Een verzameling deskundigen zal zijn licht 
hierover laten schijnen. In het panel ook 
Judith Visser (29), auteur van het boek ‘Te-
gengif’, dat zich afspeelt in de Rotterdamse 
bordelenscene.

Compulsief internet-
gebruik
Het vlees is zwak - en het gemak om je 
onderbuikse verlangens instant te vervullen 
wordt met het fenomeen internet buitenspo-
rig veel groter. “Je doet het één, twee, drie 
keer. En daar kan je dan in blijven hangen.” 
Gert-Jan Meerkerk schreef een dissertatie 
over ‘compulsief internetgebruik’. Zeg 
maar internetverslaving.

Where to live and 
how to fi nd the place, 
that’s the question
If Dutch students have a hard time fi nding 
a place to live nearby their university, this 
is an even bigger enterprise for foreign 
students. Lacking the contacts, the ability to 
speak the language and the know-how, fo-
reign students frequently go through quite 
a struggle in order to fi nd a place to live.



Voormalig VVD-minister Verdonk jaste er een Wet inburgering door die 
vreemdelingen opzadelt met torenhoge schulden en nauwelijks effect lijkt 
te hebben op hun kennis van het Nederlands. Nog geen jaar na de invoe-
ring van de wet komt de nieuwe minister Vogelaar met een voorstel om de 
wet op enkele wezenlijke punten aan te passen. Niet meer dan terecht, vindt 
prof.dr. Han Entzinger, hoogleraar Migratie- en Integratiestudies. “Die wet 
van Verdonk had nooit aangenomen mogen worden.”
 tekst Mary van der Graaf fotografie Levien Willemse

Prof.dr. Han Entzinger 
studeerde sociologie in 
Leiden, Rotterdam en 
Straatsburg en promo-
veerde in 1984 in Leiden 
op een vergelijkende 
studie naar het minder-
hedenbeleid in diverse 
Europese landen. Sinds 
2001 is hij hoogleraar 
migratie- en integratie-
studies aan de Faculteit 
der Sociale Wetenschap-
pen van de Erasmus 
Universiteit, waar hij 
tevens voorzitter is van 
de capaciteitsgroep 
Sociologie. Van 1986 tot 
2001 was hij hoogleraar 
(algemene) sociale 
wetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht. 
Hiervóór werkte hij 
onder meer bij de We-
tenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid 
en bij de Internationale 
Arbeidsorganisatie in 
Genève. Een rapport 
dat Entzinger in 1994 
voor het paarse kabinet 
schreef, was richtingge-
vend voor de invoering 
van de verplichte inbur-
gering in Nederland en 
nadien ook in andere 
Europese landen.

‘WET-VERDONK HAD NOOIT 
AANGENOMEN MOGEN WORDEN’
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aarom is inburgeren zo belangrijk? “Het is belangrijk 
om mensen die nieuw binnenkomen in Nederland op 
een systematische manier de gelegenheid te geven zich 
bekend te maken met de Nederlandse samenleving en 

de Nederlandse taal in het bijzonder. We zijn er in de loop der ja-
ren achtergekomen dat het enorm helpt om je hier thuis te voelen 
en je weg te vinden, als je kennis van het Nederlands hebt en je 
een beetje weet hoe alles hier in elkaar zit.”

Is zo’n inburgeringscursus dé sleutel tot integratie? “Het is een 
sleutel tot integratie. Ik denk zelf dat de politiek de neiging heeft 
het effect van dit soort cursussen te overschatten. Het is niet zo 
dat als je zeshonderd uur cursus hebt gevolgd, je volkomen bent 
ingeburgerd. Zeker niet als je het hebt over laaggeschoolde men-
sen. Die hebben heel wat meer nodig om op eigen kracht hun 
weg te vinden in de samenleving.”

Waar doelt u dan op? “Meer en langduriger taalonderwijs, maar 
ook - en dat vind ik een pluspunt van het plan zoals het nu voor-
ligt - een veel duidelijkere koppeling met allerlei praktijkstages 
en werk bij bedrijven en organisaties. Zodat het niet alleen maar 
droogzwemmen blijft. Op zich zal dat nog niet zo simpel zijn, 
want hoe kom je aan voldoende plaatsen? Ga je die mensen beta-
len, wat betaal je ze dan en hoe voorkom je valse concurrentie? 
Dat zijn allemaal ingewikkelde vragen. Die overigens niet hele-
maal nieuw zijn, want al in 1994 hebben collega-hoogleraar Arie 
van der Zwan en ik op verzoek van de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken een voorstel gedaan over inburgering waar-
aan we zo’n systeem van stages of arbeidsplaatsen in bedrijven 
hadden gekoppeld. Dat laatste was toen echter nog een brug te 
ver.”

Is het nu wel haalbaar? “Ik denk en hoop het wel, want het is een 
heel belangrijk punt in het voorstel. Nou boft minister Vogelaar 
natuurlijk dat er op dit moment een groeiende vraag naar arbeid 
is. Zoiets kun je het beste in een periode van hoogconjunctuur en 
economische groei introduceren. En dan hoop je maar dat men-
sen die via zo’n stageplaats een bedrijf binnenkomen, of een vrij-
willigersplaats vinden in een buurthuis, daar blijven hangen. Op 
die manier kun je een brug slaan tussen theorie en praktijk.”

Wat zijn de zwakke kanten van het huidige inburgeringsbeleid? 
“Een van de grote problemen is dat mensen na de inburgerings-
cursus opnieuw in een zwart gat vallen omdat er te weinig aan-
sluiting is op de volgende fase. De nieuwe voorstellen komen 
hieraan maar gedeeltelijk tegemoet. Het is moeilijk om er weer in 
te komen als je een paar jaar werkloos aan de kant hebt gestaan. 
En niet iedereen wil meteen een baan, er zijn ook mensen die wil-
len doorstromen naar een reguliere opleiding. Het Nederlandse 
reguliere onderwijs biedt nog altijd te weinig mogelijkheden voor 
mensen met een buitenlands diploma om in te stromen, naar een 
soort schakelklas. Die mensen moeten vaak toch weer helemaal 
onderop beginnen en dat demotiveert natuurlijk. Daar zou meer 
aandacht aan moeten worden besteed. Maar eigenlijk is dat meer 
de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs.”  

De huidige opzet volgens de wet van Verdonk is nog maar net in-
gevoerd. Is het verstandig om nu alweer voor een andere insteek 
te kiezen? “Natuurlijk is het veel te vroeg, maar die wet van Ver-
donk had nooit aangenomen mogen worden. Er zijn allerlei din-

gen die niet deugen aan die wet. Vorig najaar hebben wij met 
achttien hoogleraren een brief gestuurd naar de Eerste Kamer om 
daar onze ongerustheid over te uiten. Zo moet je, als je niet bin-
nen 3,5 jaar slaagt voor het inburgeringsexamen, elke twee jaar 
een boete betalen en kom je niet in aanmerking voor een perma-
nente verblijfstitel. Ook mensen die allang in Nederland wonen, 
moeten die boete betalen. Ik vind het niet juist dat daar zo’n zwa-
re sanctie op staat. Ik moet ook nog zien wat er gebeurt als over 
drie jaar de eerste examens zijn en blijkt dat mensen en masse 
zakken. Worden er dan ook en masse boetes opgelegd? De ge-
meenten hebben de bevoegdheid om dan alsnog vrijstelling van 
de inburgeringsplicht te geven en ik verwacht dat ze dat massaal 
gaan doen. Dan heb je dus een wet met allerlei strenge regels, 
waarop je vervolgens ontheffingen geeft. Een papieren tijger.” 

Was zo’n brandbrief nu niet nodig? “Nee. Ik beschouw het Del-
taplan Inburgering als een elegante manier om de scherpe kant-
jes van de wet van Verdonk bij te slijpen en onder de onwerkbare 
kanten uit te komen. Zonder meteen de hele wet opnieuw ter dis-
cussie te stellen. We hebben die wet nu eenmaal, laten we er 
maar het beste van maken. Dat heeft Vogelaar op een verstandi-
ge manier gedaan. Binnen de grenzen die de wet biedt, vind ik 
dit een redelijk voorstel. Een aantal principiële bezwaren blijft 
overeind, maar ik denk dat het nu nog te vroeg is om daar dis-
cussie over te voeren. Laten we eerst maar even kijken hoe het 
zich verder ontwikkelt. En met name zien hoe we hiermee tot be-
tere resultaten kunnen komen.”

Wie, vindt u, moet de inburgeringscursus betalen: de cursist of de 
overheid? “Tot 1 januari was het de overheid die de cursus be-
taalde. Ik vind dat geen gekke zaak als je als overheid de cursus 
verplicht stelt en je er zulke zware consequenties aan verbindt. 
Om mensen een beetje medeverantwoordelijk te maken, kun je ze 
wel een kleine bijdrage laten betalen. Maar om ze nou de volle 
mep te laten betalen, zoals in de Wet inburgering van Verdonk in 
feite de kern van de redenering is... Je praat dan over mensen die 
net in Nederland zijn en meteen een lening moeten afsluiten om 
die 7000 euro voor de cursus te betalen. Dat vind ik in veel geval-
len toch wel een beetje bar. Bij de aanname van de wet heeft de 
Kamer wel een heleboel categorieën vrijgesteld van het betalen 
van dat cursusgeld.” 

Vindt u het een goede zaak dat de inburgeringscursus verplicht 
blijft? “Ja, want als je dat niet zou doen, doen misschien toch 
vooral de mensen eraan mee die het op eigen kracht ook wel had-
den gered. En dan heb je de kans dat er zich aan de onderkant 
van de samenleving een steeds grotere groep mensen met een mi-
grantenachtergrond vormt die onvoldoende kan meekomen. Dat 
gaat onvermijdelijk leiden tot maatschappelijke spanningen. En 
dat moet je niet hebben.”

W
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‘We hebben die wet 
nu eenmaal, 

laten we er het beste 
van maken’

 
         De kwestie
Begin dit jaar is de 
nieuwe Wet inburgering 
in werking getreden. 
Alle vreemdelingen van 
16 tot 65 jaar, die als 
nieuw- of oudkomer 
duurzaam in Neder-
land mogen verblijven, 
krijgen de inburge-
ringsplicht. Aan die 
plicht is voldaan als zij 
zijn geslaagd voor het 
inburgeringsexamen. 
De plicht geldt niet voor 
onderdanen van EU-lid-
staten en enkele andere 
westerse landen, maar 
weer wel voor Antillia-
nen en Arubanen.
Er is echter veel kritiek 
op het nieuwe inbur-
geringsbeleid, dat er 
kwam door de inspan-
ningen van de toenma-
lige VVD-minister Rita 
Verdonk. Meer dan de 
helft van de deelnemers 
aan de inburgerings-
cursussen zou erna nog 
maar nauwelijks Neder-
lands spreken. Minister 
Ella Vogelaar komt 
nu met een Deltaplan 
Inburgering, waarmee 
wordt gestreefd naar 
een betere deelname 
aan de maatschap-
pij. Volgens Vogelaar 
heeft het alleen zin om 
mensen Nederlands te 
leren als zij er direct 
gebruik van kunnen ma-
ken. Daarom moeten ze 
stage lopen, een baan 
krijgen of vrijwilligers-
werk doen. Daarnaast 
kunnen gemeenten 
straks op maat gerichte 
inburgeringsvoorstellen 
indienen bij het ministe-
rie, dat deze betaalt, als 
het aan Vogelaar ligt. 
De inburgeringscursus 
blijft verplicht. 
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CAMPUS EN CRITICUS
De lucht lijkt geklaard boven het Leidse uni-
versiteitsblad Mare. Het college van bestuur 
van de universiteit Leiden besloot vorige 
week om de hervorming van het blad niet 
door te drukken. Wat vindt onze EUR-colle-
gevoorzitter Jan Willem Oosterwijk van het 
besluit? 

De onafhankelijke nieuwsfunctie wordt Mare niet 
ontnomen. Ook blijft het weekblad wekelijks ver-
schijnen. Maar de dubbele functie van universi-
teitsbladen blijft een steeds terugkerend probleem. 
Enerzijds zijn de bladen het uithangbord van de 
universitaire gemeenschap. Anderzijds hebben ze 
de functie van huiscriticus tegenover het universi-
taire bestuur. Maar waarom zou het universitaire 
bedrijf zichzelf kastijden? Shell en Philips doen dat 
toch ook niet?
Jan Willem Oosterwijk, sinds een half jaar college-
voorzitter in Rotterdam, haalt een personeelsblad 
te voorschijn, dat wordt verspreid bij zijn vorige 
werkgever, het ministerie van Economische Zaken. 
“Kijk eens”, zegt hij, “met feitelijke informatie, 
maar ook met meningen. Dat gaf wel eens een 
spanningsvolle situatie. Maar een ministerie is nog 
iets anders dan een universiteit. Op de campus is 
het juist de bedoeling dat er veel meningen en visies 
naast elkaar bestaan. Het is een intellectuele vrij-
plaats. Een universiteitsblad kan naast de feitelijke 
informatie ook die visies naast elkaar zetten. Het is 
zoals Laurens-Jan Brinkhorst graag een politicus 
citeerde: ‘Een democratie is niet voor bange men-
sen’. Dat geldt ook voor een universiteit. Het is niet 
zomaar een bedrijf maar een plek met maatschap-
pelijke functies, zoals waarheidsvinding.” 
Dus Erasmus Magazine kan doen wat ze maar wil? 
“Ik geef toe dat met het nieuws rond de reorganisa-
tie het bestuur niet altijd even blij was. Maar het is 
goed dat een redactie ook de signalen van de cam-
pus oppikt. Ik zie vaak alleen de feitelijke rapporten 
en nota’s. Maar de meer emotionele signalen of ge-
voelens van onrust wil ik ook horen.” 
Oosterwijk: “Het is goed dat de redactie een andere 
kijk aan kan bieden. Dat wij zeggen: we gaan 
rechtsom, maar de redactie zegt: maar linksom 
biedt ook mogelijkheden. Dat is niet altijd leuk 
voor ons. Maar wanneer de kritiek opbouwend is 
bedoeld, moet het kunnen. Het is niet te hopen, 
maar er kan zich natuurlijk een keer een probleem 
voordoen tussen het bestuur en de redactie. 
Wanneer de nieuwsvoorziening structureel niet fair 
maar suggestief wordt; en wanneer het bestuur niet 
meer gehoord wordt. Maar dan zou ik altijd eerst 
gaan praten met de redactieraad en de hoofdredac-
teur. Een voorgestelde maatregel als in Leiden lijkt 
me niet passend bij een universiteit.” DR

De grens van 40 ECTS blijkt opnieuw een onneem-
bare drempel voor veel eerstejaars studenten. De 
balans over de studieresultaten in het eerste jaar, 
die na de hertentamenperiode van augustus is op-
gemaakt, laat zien dat bijna eenderde onvoldoende 
studiepunten heeft behaald. Deze uitkomst komt 
grosso modo overeen met het beeld van vorig jaar 
toen het BSA voor het eerst werd toegepast. 
Ook dit jaar scoort de kleinste faculteit, Wijsbegeer-
te, het hoogste percentage negatieve adviezen. Dit 
percentage wil niet zeggen dat eerstejaars bij wijs-
begeerte het bijzonder slecht doen. De oorzaak van 
het grote aantal afvallers ligt in het feit dat veel eer-
stejaars zich wel inschrijven voor wijsbegeerte, 
vaak als tweede studie, maar niet bij de tentamens 
komen opdagen. Meer dan de helft van de groep die 
niet verder mag, bestaat uit deze zogenaamde 
spookstudenten. Ook de rechtenfaculteit heeft rela-
tief veel te maken met spookstudenten. 
Opvallend van de cijfers uit dit jaar is de stijging 
van het aantal negatieve adviezen bij de RSM 
Erasmus University. De RSM is acht jaar geleden 
als eerste met het BSA begonnen en constateert nu 
al twee jaar achtereen een toename van het aantal 
afvallers bij de Nederlandstalige bedrijfskundeop-
leiding. Een zorgelijke trend, aldus de opleidingsdi-
recteur, prof.dr. Eric Waarts. Ondoordachte en on-
gemotiveerde studiekeuze van eerstejaars ziet hij als 
een van de oorzaken. “Bedrijfskunde is populair en 
Rotterdam staat goed bekend. We krijgen dus veel 
inschrijvingen. Maar een deel van de studenten on-
derschat de zwaarte van de studie of ze weten ei-
genlijk niet nog goed welke opleiding bij hen past. 
Omdat we niet vooraf mogen selecteren op motiva-
tie en kwaliteit, komt deze groep pas bij het BSA 

bovendrijven. Om te voorkomen dat het percentage 
negatieve adviezen blijft stijgen, zullen we in onze 
voorlichting nog meer moeten benadrukken dat be-
drijfkunde een goede, maar ook een pittige oplei-
ding is.” 
Aanzienlijk meer ‘slachtoffers’ door het BSA dan 
verleden jaar zijn er bij de sociale faculteit. De ver-
rassende gegevens noopt de faculteit tot gedegen 
onderzoek naar de oorzaken ervan. Een van de ver-
klaringen moet volgens beleidsmedewerker onder-
wijs, drs. Jan Nagtzaam, gezocht worden bij stu-
denten die verleden jaar al een negatief advies kre-
gen. Een deel van die studenten is daarna aan een 
andere opleiding van de EUR begonnen, maar heb-
ben opnieuw de BSA-test niet doorstaan. De invoe-
ring van het BSA leidt dus niet alleen tot selectie in 
het eerste jaar maar ook tot het rondpompen van 
studenten. Met name bestuurskunde heeft daar last 
van gehad. MG

In de tabel met de percentages negatieve adviezen is 
de opleiding geneeskunde niet meegenomen. 
Medische studenten vallen onder een apart BSA-
regiem. Na het eerste jaar van hun opleiding krijgen 
zij alleen een preadvies. De defi nitieve balans wordt 
pas na het tweede jaar opgemaakt. 

EENDERDE LICHTING 2006/2007 
NAAR THUIS GESTUURD
Het Bindend Studieadvies (BSA) is voor bijna eenderde van de eerstejaars die vorig jaar aan de EUR 
begonnen, fataal geworden. Zij kregen een negatief advies en mogen hun opleiding niet vervolgen.

 Instroom  Instroom  
 2005/2006 2006/2007
RSM 28% 32%
FSW 17% 29%
FEW 31% 30%
FHKW 24% 19%
FW 49% 44%
FR 40% 38%
BMG 25% 32%

Percentage negatief advies per faculteit

Onder toeziend oog van enkele honderden bedrijfskundestudenten en andere genodigden, onthulde rector 
magnifus Steven Lamberts op donderdag 13 september het lustrumlogo van STAR. De studievereniging 
van RSM Erasmus University viert dit jaar haar dertigjarig bestaan onder de noemer’ Your growth is our 
strategy!”. Van augustus 2007 tot en met juli 2008 zullen tal van lustrumactiviteiten plaatsvinden. 
Burgemeester Ivo Opstelten was onverwacht niet aanwezig deze donderdagmiddag. Volgens zijn vervanger 
van het gemeentehuis had dit te maken met het drukke verkeer; Lamberts vermoedde een andere reden: de 
crisis binnen de VVD eiste de aandacht van de Rotterdamse burgervader op. GE (foto’s: R vdH)

STAR DERTIG JAAR JONG
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Van alle studenten die in 2002 rechtstreeks vanaf 
het vwo aan hun bacheloropleiding begonnen, 
kreeg 37 procent na vier jaar zijn diploma. Onge-
veer evenveel studenten staan nog ingeschreven aan 
de universiteit en de rest is uitgevallen. Van die uit-
vallers stapt meer dan de helft over naar het hbo. 
Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van universiteiten-
vereniging VSNU, die zijn opgenomen in de data-
base Studie Keuze Informatie van onderzoekscen-
trum Choice. Daarop zijn onder meer de Keuzegids 
Hoger Onderwijs en de website www.studiekeu-
ze123.nl gebaseerd. 
Een nadere bewerking van de rendementsgegevens 
leert dat de Universiteit Utrecht zijn diploma’s ver-
reweg het snelst uitreikt. Van de vwo’ers die in 2002 
aan een Utrechtse bacheloropleiding begonnen, was 
57 procent daar binnen vier jaar mee klaar. Aan de 
Universiteit van Amsterdam is dat aandeel een stuk 
kleiner: 33 procent. In Groningen heeft zelfs nog 
geen kwart van de studenten zijn bachelordiploma 
binnen die termijn gehaald.
De rendementen per opleiding blijken nog veel ster-
ker te variëren. Neem de zes pedagogiekopleidin-
gen. Vier jaar na aanvang heeft meer dan driekwart 
van de Utrechtse pedagogiekstudenten de bachelor-

opleiding voltooid. In Groningen is dat nog geen 30
procent, terwijl het landelijke gemiddelde rond de 
vijftig procent schommelt. Bij de Rijksuniversiteit 
Groningen pakken ze het dan ook anders aan. “Stu-
denten kunnen hier aan hun masteropleiding begin-
nen voordat ze hun bachelordiploma op zak heb-
ben”, zegt Ali van Arragon van de afdeling onder-
wijsbeleid. “Ze scoren voldoende studiepunten, 
maar ze hebben gewoon het bachelordiploma nog 
niet op zak. Het is vaak ook een kwestie van admi-
nistratie. Ze zitten immers al in de masterfase, dus 
ze hebben geen haast om de formaliteiten af te han-
delen. Soms zit er op papier maar één dag tussen 
het behalen van de bachelor- en de mastergraad. We 
willen dus graag een voetnoot plaatsen bij de rende-
mentscijfers.”
Die zachte knip verklaart ook het rendement van de 
opleiding geschiedenis. In Groningen haalt minder 
dan één op de drie historici (30 procent) binnen vier 
jaar zijn bachelorpapiertje. Aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam, waar doorstroomstudenten hoog-
uit één keuzevak mogen missen voordat ze aan de 
masterfase beginnen, zijn ruim twee keer zoveel ge-
schiedenisstudenten (67 procent) in vier jaar klaar. 
De zusterfaculteiten in Leiden, Nijmegen en 

Utrecht komen uit op ongeveer 45 procent rende-
ment. 
De EUR heeft wel een verklaring voor haar ‘histori-
sche’ succes. De Rotterdamse opleiding greep de in-
voering van het bama-stelsel aan om de studeer-
baarheid te verbeteren. Er kwamen kortere onder-
wijsblokken, minder herkansingen en meer tussen-
tijdse toetsen. “We stellen in elk geval geen lagere 
eisen”, zegt Sonja Braber, hoofd van bureau onder-
wijs van de FHKW.
De cijfers waar Choice mee werkt, komen zoals ge-
zegd van de VSNU. Die telt niet alle studenten mee, 
maar kijkt alleen naar voltijdstudenten die recht-
streeks van het vwo komen. Studenten staan niet in 
de tabellen als ze uit het hbo komen, geen Nederlan-
der zijn of na hun eindexamen een jaar door Austra-
lië hebben getrokken. Dit betekent dat ongeveer de 
helft van de instroom buiten beschouwing wordt 
gelaten. Maar zo blijft de steekproef vergelijkbaar.
Overigens bekijkt de VSNU de landelijke rende-
menten liever op een andere manier. De uitvallers in 
het eerste jaar moet je eigenlijk niet meetellen, vindt 
de belangenbehartiger van de universiteiten. Dan 
valt het rendement hoger uit. Van de studenten die 
zich na hun eerste jaar opnieuw inschreven, heeft 48 
procent het bachelordiploma binnen vier jaar ge-
haald. HOP

Bij de ene universiteit halen studenten hun bachelordiploma veel sneller dan bij de andere. 
De verschillen per instelling en opleiding zijn enorm, blijkt uit de eerste rendementscijfers 
sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur.

Percentage negatief advies per faculteit

DE HAAS, DE SCHILDPAD EN HET BACHELORDIPLOMA

Het architectenbureau Juurlink en Geluk – ook 
bekend als Jeng - heeft de architectuurprijs van 
de universiteit gewonnen. De jury maakte vrij-
dagmiddag 21 september bekend dat zij het idee 
van Jeng het meest geschikt acht om het hart 
van de EUR-campus een vernieuwd gezicht te ge-
ven.  

De universiteit schreef de architectuurprijsvraag uit 
in het kader van de toekomstige vernieuwing van 
het campushart van Woudestein. Wonen, werken, 
‘meet ‘n greet’ en internationale allure moeten sa-
mengaan in een ‘kloppend epicentrum’ van de uni-
versiteit. Het ontwerp van Jeng onderscheidt zich 
van de andere vier inzendingen, met het plan om 
een nieuwe centrale ‘as’ binnen de campus aan te 
brengen. Deze as loopt van het oosten naar het wes-
ten en verbindt de Kralingse Zoom met de Burge-
meester Oudlaan. Aan deze avenue krijgen overdek-
te ontmoetingsplaatsen, cafés en bijvoorbeeld een 
copyshop een plek. Het hart van de campus ont-
staat dan tussen gebouw L en E.
De jury, onder wie collegevoorzitter Jan Willem 
Oosterwijk, ziet in het ontwerp een mooie verhou-
ding ten opzichte van het hoger gelegen talud van 
de campus. Ook geeft het idee ‘goede mogelijkhe-
den tot verdere uitbreiding’. Het architectenbureau 
Wurck legde het centrum ook tussen gebouw L en 
E. Hun plan was goed voor de tweede prijs. De an-
dere kandidaten werden gezamenlijk derde.
De vraag speelt of de beslissing voor het ontwerp er 
niet wat al te vlug door is gedrukt. Moeten mede-

werkers en studenten niet allemaal de mogelijkheid 
van stemrecht krijgen in zo een gezichtsbepalend 
plan? Kees Lansbergen, directeur van het Erasmus 
Facilitair Bedrijf (EFB) en jurylid, besliste mede 
over de opzet van de beoordeling. “Een soort Idols 
was eerlijk gezegd niet in me op gekomen. Het lijkt 
me ook niet zo handig. We wilden allereerst een des-
kundige visie. We kozen voor een breed opgezette 
jury. Met bijvoorbeeld een architect, een hoogleraar 
RSM en ook de student-voorzitter van Kaseur.”

Bovendien, zegt Lansbergen, is het winnende ont-
werp te zien als een ‘halffabrikaat’ binnen het ‘mas-
terplan’ voor de campus van 2013. De formule staat 
nog niet vast. Lansbergen voorziet dat er later nog 
ruimte komt voor een ‘campusbrede discussie’. Een 
datum voor realisatie is er nog niet. DR

Met de prijs was een totaalbedrag van 100.000 euro 
gemoeid. Alle deelnemers kregen daarnaast in ieder 
geval 20.000 euro voor hun ontwerp.  

JENG WINT ARCHITECTUURPRIJS CAMPUS  

Het winnende ontwerp van architectenbureau Juurlink en Geluk.
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Gaudium ziet een lichte stijging van het aantal nieu-
we leden en RSV Sanctus Laurentius maakt een klap-
per met ruim vijftig meer nieuwe leden dan bij aan-
vang van het vorige seizoen. Afryea Uiterloo, ab actis 
bij Laurentius merkte tijdens de Eurekaweek dat stu-
denten zich van tevoren al bewust waren van de voor-
delen van het lidmaatschap bij een studentenvereni-
ging. “Blijkbaar hadden zij al meegekregen dat het 
positief is om lid te zijn. Wij hoorden van veel studen-
ten dat ze zich wel wilden inschrijven, maar de vraag 
was nog wààr: bij een studenten-, studie- of sportver-
eniging.” 
Een daling in verse aanvoer is te zien bij de overige 
verenigingen. Tjebbe Onnes, president bij RSC trekt 

het zich aan dat Laurentius het beter heeft gedaan. 
“We zijn tevreden met het aantal nieuwe leden, maar 
we gaan na waarom we een kleine terugloop hebben. 
Misschien komt het doordat er dit jaar minder 
Eurekaweekgangers waren.” Bij NSR en SSR wordt 
geen verklaring gezocht voor de daling in het nieuwe 
ledenaantal. De twee verenigingen beschouwen het 
vorige jaar als een uitschieter. 
Bij RSG en RVSV staat het defi nitieve aantal feuten 
nog niet vast vanwege de nog lopende na-inschrij-
ving. Oege Scholtens, preses van RSG, schat in dat 
tijdens de Wijnweek nog veel studenten zich zullen in-
schrijven. Jikke van den Berg, vice-preses van RVSV 
deelt deze mening. “De afgelopen jaren is ons leden-

aantal gemiddeld tachtig, dus we verwachten dat het 
huidige ledenaantal nog wordt aangevuld.” Scholtens 
merkte tijdens de Eurekaweek dat veel studenten twij-
felden om lid te worden vanwege het BSA. 
Het aantal allochtone studenten bij verenigingen wis-
selt. Volgens Van den Berg zijn er wel wat allochtone 
meisjes lid geworden van RVSV. “Maar de meeste al-
lochtone studenten worden lid van KASEUR”, weet 
de vice-preses. “We hopen dat onze leden in de toe-
komst meer een mengeling gaan vormen van allerlei 
nationaliteiten.” Sommige verenigingen zetten zich 
bewust in om meer allochtone studenten aan te trek-
ken. Een voorbeeld is RSC, waar dit jaar twaalf inter-
nationale studenten zich hebben ingeschreven. “Ge-
zien de internationalisering van de hele universiteit 
vinden we het positief meer nationaliteiten binnen de 
vereniging te hebben”, verklaart Onnes van RSC. LS

In vergelijking met vorig jaar gaan de meeste studentenverenigingen erop achteruit qua 
nieuwe leden. Wellicht speelt het Bindend Studieadvies (BSa) een rol. 

MINDER STUDENTEN LID VAN GEZELLIGHEIDSVERENIGING

 Aanmeldingen sept. 2006 Aanmeldingen sept. 2007
RSV Sanctus Laurentius 180 232
RSC 160 154
SSR 170 145
RSG 106 73*
RVSV 75 70*
NSR 74 66
SVR Gaudium 19 21

* Leden van de na-inschrijving niet meegerekend

Aantal nieuwe leden studentenverenigingen 

De picknick voor dak- en thuislozen is gekoppeld 
aan een recordpoging. “Dat maakt het interessanter 
en hopelijk komen er daarom meer mensen op af”, 
verklaart Leonie van Staveren, lid van de maat-
schappelijke betrokkenheidscommissie van het 
RSG, voorafgaand aan de picknick. Mensen die 
deelnemen aan de picknick krijgen een genummerd 
polsbandjes om en zo wordt er geteld. “De ver-
wachting was dat er vier- á vijfhonderd mensen 
zouden komen en dat is uitgekomen”, meldt Van 
Staveren trots. 
Of deze picknick het oude wereldrecord gebroken 
heeft, moet echter nog worden afgewacht. “We stu-
ren onze recordpoging naar het ‘Guinness Book of 
Records’ en dan is de vraag of het gehonoreerd 
wordt”, aldus Van Staveren. “We hebben namelijk 
alle mensen die zijn geweest meegeteld, maar zij 
waren niet tegelijkertijd aan het picknicken.”   
Het evenement is een nieuw initiatief van RSG om 
dak- en thuislozen te mengen met studenten en an-
dere bezoekers. Door de gesprekken die ontstaan, 
krijgen zij hopelijk meer begrip voor elkaar. Dit 
was ook al het doel bij de jaarlijkse diners voor dak- 
en thuislozen die RSG in voorgaande jaren organi-
seerde. Van Staveren is blij te merken dat studenten 
tijdens de picknick het gesprek met dak- en thuislo-
zen durven aan te gaan.
Zo’n student is Bart van den Bergh, eerstejaars eco-
nomie en bedrijfseconomie. “Mijn gesprek ging 
echt over van alles en nog wat. Mensen vertellen 
bijvoorbeeld hoe het is om op straat te leven. 
Sommigen kiezen daar echt voor, terwijl dat lang 
niet altijd nodig is. Daar sta je niet bij stil als je 
dak- en thuislozen op straat ziet.” LS

PICKNICKEN EN KLETSEN MET DAK- EN THUISLOZEN
De picknick die het Rotterdamsch Studenten Gezelschap (RSG) op 19 september organiseerde 
voor dak- en thuislozen en studenten kan het nieuwe wereldrecord ‘Grootste Picknick’ wor-
den. De 525 mensen die met de picknick meededen, waren genoeg om het oude record van 400 te 
verbreken. 

Studenten en daklozen aan één tafel.                          (foto: Ronald van den Heerik)



  Gijs van Oenen

RASTA
Ooit gehoord van vakbond De Unie? Ik eigen-
lijk niet, terwijl ik toch een degelijke politico-
logie-opleiding heb genoten. Of misschien is 
dat juist het probleem, want De Unie is niet 
klassiek en degelijk maar juist ‘eigentijds’; zij 
kent geen gestaalde kaders maar een ‘flexi-
bele netwerkorganisatie’. In plaats van ‘geen 
gezeik, iedereen rijk’, zoals de vroegere CPN, 
is De Unie ‘gericht op maatwerk’. Geen 
Internationale, als klankbeeld van solidaire 
harmonie, maar - ??!
 Maar wacht eens, er is wel degelijk een 
Unie-lied! Een klassieke protestsong, zou je 
zelfs kunnen zeggen. In een nieuw jasje, van-
zelfsprekend. Succesvol ondernemen is im-
mers niet meer uitbuiting, maar ‘mensen-
werk’. Winst is goed, winst moet, vindt ook 
De Unie, maar het mensenwerk wordt niet 
naar waarde geschat. Vandaar, in reactie op 
de dreigende overname van ABN AMRO, het 
strijdbare Unie-lied “No people, no profit”, ge-
schreven door niemand minder dan George 
Baker. Op de wijs van, inderdaad, “No woman, 
no cry” van rasta-held Bob Marley.
 Zouden ze die associatie bewust hebben 
gekozen, bij de Unie? Rastafari is een religieu-
ze stroming, ontstaan in de jaren dertig op 
Jamaica. Deze beschouwt Tafari Makonnen, 
beter bekend als keizer Haile Selassi van 
Ethiopië, als messias die de destijds in slaver-
nij afgevoerde Afrikanen uit hun onderwor-
penheid zal verlossen – Afrikanen die overi-
gens volgens de Rasta behoren tot de ware 
kinderen van Israël, een verbond dat ook 
zichtbaar is bij de Amerikaans-joodse reggae-
zanger Matisyahu over wie ik een jaar gele-
den op deze plaats berichtte. 
 Zouden ze bij de Unie menen dat het lot 
van de werknemers van ABN AMRO vergelijk-
baar is met dat van de kinderen van Israël? 
Zijn dat wel degelijk de nieuwe ‘verworpenen 
der aarde’, de ‘verdoemden in hongers sfeer’ 
die tot ontwaken worden geroepen –  “slaaf-
geboor’nen ontwaakt ontwaakt!”, zoals 
Henriëtte Roland Holsts versie van de 
Internationale luidde? Of zijn ze daar bij de 
Unie gewoon ‘slave to the rhythm’, en heb-
ben ze geen notie van rasta?
 Onwetend of niet, ze hebben vast en ze-
ker een trend gezet. Er staat ons nog wat te 
wachten! Voor de topmannen met hun 
marktconforme verlangens lijkt me ‘Get up, 
stand up, stand up for your rights’ heel ge-
schikt, aangepast tot: ‘Raise my bonus, give 
me market price’. En dan zingen de aandeel-
houders, invallend als een koor in de Griekse 
tragedie, in plaats van het onvergetelijke 
‘Good friends we have, and good friends 
we’ve lost’: ‘Good stock we had, and good 
stock we’ve lost – along the way-he-he-hee’. 
Klassiek maar toch eigentijds!

ECONOMIE SCOORT EINDE-
LIJK EEN VROUW
Na een jarenlange zoektocht is het de economische faculteit dan eindelijk gelukt om een vrou-
welijke hoogleraar te contracteren. De nieuwe aanwinst is prof.dr. Angelien Kemna. Zij is be-
noemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ondernemingsbestuur en Financiële Econometrie’ en zal zich 
onder meer gaan bezighouden met het verbeteren van modellen voor de beloningsstructuur. 

Prof. dr. Angelien Kemna heeft op zich niets tegen 
riante salarissen voor topmanagers. Moeite heeft ze 
wel met regelingen waarin de astronomische ver-
goedingen niet in relatie staan met het functioneren 
van managers. Onderzoek naar andere belonings-
structuren moet dit soort perverse bijeffecten onder-
vangen. 
Kemna (49) kent de wereld van de ‘topmanagers’ 
goed. Zij was de laatste zes jaar directeur van ING 
Investment Management en in die functie verant-
woordelijk voor het wereldwijde vermogensbeheer 
van de Groep, met een portefeuille van meer dan 
500 miljard euro. De discussie over de beloning van 
topmanagers vindt Kemna vaak te eenzijdig. Te ge-
makkelijk leidt het tot grote verontwaardiging. 
Soms vindt zij die kwaadheid terecht, zoals in de si-
tuatie rond de topman van ABN Amro, Rijkman 
Groenink. Ook Kemna vindt het vreemd dat ie-
mand, die een bedrijf bijna naar de afgrond heeft 
geleid, een buitensporige vertrekpremie krijgt bij de 
overname van dat bedrijf. “Het is een gevolg van 
een optieregeling die achteraf verkeerd uitpakt. Die 
afspraken waren ooit bedoeld als prikkel voor goede 
bedrijfsresultaten en niet als douceurtje voor een 
bestuurder bij een eventuele overname. Dit voorval 
geeft eens te meer aan dat de systematiek die ge-
hanteerd wordt voor het uitdelen van beloningen 
analyse behoeft.” 
Volgens Kemna is het van belang dat nieuwe belo-
ningsstructuren passen in de context van een we-
reldwijde concurrentie. Oplossingen waarbij Neder-
land zich opstelt als het braafste jongetje van de 
klas en daarmee bedrijven en managers het land uit 
jaagt, ziet zij niet zitten.
Door de komst van Kemna heeft de economische fa-
culteit (FEW) de beschamende nul weten te verwij-
deren van het scorebord met de man-vrouwverhou-
ding. Sinds de reorganisatie in 2004 was er geen en-
kele vrouwelijke hoogleraar meer aan de FEW ver-
bonden. De situatie bij de rest van het wetenschap-
pelijk personeel was niet veel beter. Slechts acht 
vrouwen (7 procent) maakten deel uit van de weten-
schappelijke staf. Ook hier is de laatste maanden 
flinke progressie geboekt door het aanstellen van 
vier vrouwelijke onderzoekers in het kader van het 
‘Mature’ talent project. Dit project biedt onderzoe-
kers die hun sporen buiten de universiteit verdiend 
hebben, de mogelijkheid om in twee jaar te promo-
veren.
De FEW heeft Kemna weten te strikken, omdat zij 
op zoek was naar een nieuwe baan met meer ruimte 
voor haar privéleven. Na twintig jaar fulltime werk 
en een druk gezinsleven vond zij het tijd om de ba-
kens te verzetten, zodat ze zich meer met duurzaam-
heid kan bezighouden. De aanstelling voor twee da-
gen in de week als bijzonder hoogleraar past daar 
perfect bij. Kemna is bovendien een goede bekende 

van de faculteit. Zij studeerde hier en heeft aan de 
EUR haar proefschrift geschreven. 
Wat haar na terugkeer aan de faculteit opvalt, is het 
nieuwe elan. “Toen ik vijftien jaar geleden wegging, 
vond ik dat de faculteit nodig opgeschud moest 
worden. De faculteit was toen zeer verkokerd. Ieder-
een zat op zijn eigen eilandje en probeerde dat ge-
biedje te verdedigen. Het was geen goed klimaat 
voor goed wetenschappelijk werk. Ik ben zeer ver-
heugd dat die situatie totaal veranderd is.”
Wat Kemna nog niet lekker zit, is de zesjescultuur. 
Volgens haar is dit fenomeen inherent aan het on-
derwijssysteem in Nederland. “Wij laten jonge 
mensen studeren die nauwelijks een idee hebben 
van wat ze willen studeren en amper gemotiveerd 
zijn. Bovendien is er geen enkele financiële prikkel. 
Voor die habbekrats die ze nu aan collegegeld beta-
len gaan ze  echt niet in de banken zitten en goed 
onderwijs opeisen.”
Een positieve ontwikkeling ziet Kemna in de intro-
ductie van honoursprogramma’s. Deze program-
ma’s bieden studenten die meer willen en kunnen, 
ruimte om zich te onderscheiden. Het is een begin 
om de middelmatigheid in het onderwijs te doorbre-
ken. MG
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Angelien Kemna.             (foto: Ronald van den Heerik)
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Deze boodschap behoort natuurlijk tot een wel breder gedra-
gen klaagzang over de ‘coolere jeugd’ van tegenwoordig. Am-
bitie is ver te zoeken. Studenten ‘lezen’ nauwelijks nog ‘erom-
heen’. Werkstukken worden direct geknipt en geplakt uit de 
lemma’s van Wikipedia. De Nederlandse student calculeert 
zich door het curriculum heen. Zo weinig mogelijk inspanning 
en zo veel mogelijk rendement. En hij/zij is er nog trots op 
ook. Kijk eens hoe efficiënt ik ben!
Hoewel Balkenende vergeet dat de universiteit in Nederland 
allang niet meer een elitair instituut is, maar gewoon de ‘hin-
dernis’ die men moet nemen na de middelbare school, heeft 
hij deels wel gelijk. Maar niettemin zit er iets verontrustend 
hypocriets in de aanmaning van onze premier. Is het niet zo 
dat hij met een simpele terechtwijzing richting de studenten 
zijn eigen snor drukt? Het is ten slotte grotendeels de politiek 
zelf die de universiteiten omvormt tot ‘kennisfabrieken’, waar 
afgestudeerden aan de lopende band worden geproduceerd. 
Laat het nu precies die efficiency zijn die wordt weerspiegeld 
door de student.
Het streven naar onmiddellijk nut en snelle handel staat te-
genover begeestering die een individu tot grote hoogten bo-
ven zichzelf uit kan laten stijgen. Het is maar al te begrijpelijk 
dat de student al zijn energie verspilt aan het scoren van zijn 
studiepunten, het af laten tekenen van logboeken en het ver-
plicht invullen van cursusevaluaties. Want binnen vier jaar 
moet-ie zijn klaargestoomd voor het bedrijfsleven. Een multi-
national vraagt trouwens niet eens om hoge cijfers, maar om 
bestuurservaring, opgedaan in de secretariaten van het ver-
enigingsleven en een stage of bijbaan.
Heb je dan wèl iets aan een cum laude wanneer je de weten-
schap in wilt? De vraag is überhaupt waarom je nog in die fa-

briek terecht wil komen. Promoveren moet weldra in een lut-
tele drie jaar, in plaats van vier. In het proefschrift, dat natuur-
lijk een ‘nuttig’ onderwerp moet hebben, heb je dan zelf al 
een jaar geïnvesteerd in de tweejarige researchmaster. Een si-
gaar uit eigen doos! Daarna moet je presteren door genoeg 
artikelen te produceren op jaarbasis. Op een langdurige aan-
stelling hoef je trouwens ook niet meer te hopen. De aanstel-
ling is er per project dat ‘zinvol’ is voor de maatschappij en zo 
goed als zeker in een gunstige kosten-batenoutput voorziet. 
Dus waarom jezelf toeleggen op een ambitieuze scriptie, een 
extra studie of het ‘zomaar’ doorworstelen van klassiekers 
van Aristoteles en Fukuyama, met het risico op een onherroe-
pelijke studievertraging en studieschuld? Je kunt dan excelle-
ren en jezelf onderscheiden, oké. Maar je kansen stijgen niet 
en je studiekosten en -schuld worden er geen cent minder 
om. Zeker, een studie is ook een investering in jezelf. Dat mag 
iets kosten. Maar de cultuurpolitiek van ook dit kabinet geeft 
blijk van een dubieus ambivalente boodschap. Het eenzijdig 
realiseren van economische groei terwijl men ondertussen 
het onderwijs ideologisch uitholt door doelrationaliteit als 
project te voeren, is het kweken van louter schijninnovatie, en 
het telen van gevaarlijkere ‘volgelingen’ dan degenen die we 
zogenaamd voor moeten blijven. Friedrich Nietzsche leerde 
ooit dat een zekere ‘chaos’ van toeval en spel nodig is voor de 
creatie van ‘dansende sterren’, lees vandaag: cum laudes en 
werkelijke innovatie. Politici doen er beter aan de benodigde 
ruimte hiervoor te creëren, in plaats van de studenten te ver-
wijten dat ze geen begeestering tentoonspreiden in een lou-
ter utilitaristisch, koud studielandschap. 

Daan Rutten is redacteur bij Erasmus Magazine

DANSENDE STERREN
“Waarom kunnen niet meer Nederlandse studenten cum laude afstuderen?” Die vraag richtte premier Balkenende aan 
de studenten bij de opening van het academisch jaar. De vermaledijde ‘zesjescultuur’ moet wat hem betreft snel om-
slaan in de ‘ondernemingszin’ zoals die er was in de Gouden Eeuw. Want de groeitijgers India en China streven ons 
voorbij en de vergrijzing hangt als het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Studenten hebben een ‘eigen verant-
woordelijkheid’ om te ‘werken, innoveren, excelleren.’ “Dat is de spirit !” 

Opinie

J.C.Molenaar  
In de uitnodiging voor de Erasmus MC-lezing ‘Lof der Genees-
kunst’ staat ergens te lezen dat het Erasmus MC zich als uni-
versitair medisch centrum wil inzetten voor de verbinding 
tussen wetenschap en kunst en zij onderstreept dit voorne-
men met een speciaal optreden van een dansgroep. Ook bij 
de opening van het academisch jaar en de dies natalis van de 
universiteit treden vaak kunstenaars op, bijvoorbeeld als mu-
zikaal intermezzo van het programma.
Opluistering van bijzondere academische gebeurtenissen óf 
hebben wetenschap en kunst méér met elkaar? Waarom zou 
het Erasmus MC zo veel tijd en geld investeren om die twee 
met elkaar te verbinden? Om bij wetenschappers het inzicht 
en bij patiënten de genezing te bevorderen?  

Tegengestelde polen
In zijn boekje Quiddities stelt filosoof Quine dat waarheid en 
schoonheid elkaars tegengestelde polen zijn. Op de ene pool 
heerst de logica op de andere de esthetica. Elk bewonderens-
waardig, maar op een geheel eigen wijze. Tot de pool, waar de 
logica heerst, voelt vooral de wetenschap zich aangetrokken. 

Daar gaat het over waar en onwaar, echt en onecht, juist of 
juist niet. Op de esthetica pool heeft de verbeelding het voor 
het zeggen. Duidelijke verschillen dus. Maar het onderscheid 
tussen die twee polen is volgens Quine een kwestie van ac-
centen, niet van ondoordringbare grenzen. Wederzijdse beïn-
vloeding is mogelijk.
Bioloog Lewis Wolpert benadrukt de verschillen. Wetenschap 
heeft, volgens hem, wel enige invloed op kunst gehad, maar 
omgekeerd heeft de kunst vrijwel niets bijgedragen aan de 
wetenschap. We moeten niet pretenderen, aldus Wolpert, dat 
die twee disciplines vergelijkbaar, elkaars evenbeeld zijn, 
maar in plaats hiervan moeten we blij zijn met de zeer ver-
schillende manieren waarop zij onze cultuur verrijken. Dus zo-
als de EUR en het Erasmus MC het doen, met muziek en dans 
tijdens hun evenementen.  

Kunst en wetenschap, is toenadering mogelijk?
Op het eerste gezicht lijkt het van niet. Kunst en wetenschap 
hebben het over totaal verschillende dingen.
In de wetenschap gaat het erom kennis en inzicht te verwer-
ven door te proberen de werkelijkheid te zien zoals die is, en 

LOF DER GENEESKUNST 2007
Enkele overpeinzingen over wetenschap en kunst. 

Brief
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BLOOT OP STRAAT: GE-
OORLOOFD OF NIET? 

Naar aanleiding van de debatavond ‘The Porno-
grafhic Universe’(zie elders in dit blad) vroegen 
wij studenten en medewerkers van de EUR wat 
zij vinden van het alomtegenwoordige bloot op 
straat, op televisie en in reclame. 

Stef Aupers, docent Sociologie: “Bij bloot ont-
staat vaak morele paniek, maar bloot bestaat 
natuurlijk al heel lang. Het bloot op straat en 
in de media is natuurlijk wel toegenomen, 
maar de vraag is hoe dat komt. Ik denk dat dit 
komt doordat we ons nu beter kunnen beheer-
sen. Als wij bloot zien, kunnen we ons inhou-
den en leidt dat niet tot een verwilderd ge-
drag. Terwijl als je vroeger mannen op een 
naaktstrand gezet had, waren ze meteen op 
die vrouwen af gesprongen. Tegenwoordig kan 
bloot dus getoond worden, omdat wij ons kun-
nen beheersen.  

Dagmar van den Brule, masterstudent Global 
Business and Stakeholder Management: “Op 
zich vind ik bloot op straat en op televisie wel 
kunnen, maar het moet wel binnen de perken 
blijven. Tijdens college zie ik soms meisjes die 
bloot gekleed gaan; dat vind ik dus niet kun-
nen. Op het strand is het een ander verhaal. In 
videoclips moet bloot kunnen zolang het niet 
te ranzig wordt. Een censuurcultuur zoals in de 
VS gaat me te ver. Wat dat betreft is de Europe-
se cultuur beter, die is daar wat vrijer in. Kort-
om: bloot moet kunnen, zolang er met smaak 
mee omgegaan wordt.” 

Saloua Estati, vierdejaars Rechten: “Ik vind bloot 
op straat en op televisie vrouwonterend. Dan 
heb ik het over bloot als minirokjes en wat je 
ziet in videoclips. Bloot wordt ook wel gezien 
als emancipatie van de vrouw, maar het is juist 
het tegenovergestelde. Vrouwen doen wat 
mannen willen zien. Zo laten vrouwen zich dus 
kennen. Ze denken dat ze vrij zijn, maar zijn dat 
niet. Dat vrouwen zich ‘bloot kleden’  gaat ook 
ten koste van andere vrouwen die zich niet zo 
uitdagend kleden en zichzelf niet zo willen 
neerzetten. Meisjes voelen zich daardoor 
onzeker.” 

Bernadette Kester, docente Kunst- en Cultuur-
wetenschappen: “Ik ben niet per definitie tegen 
het kijken naar blote lichamen, maar ik vind 
dat er wel aandacht besteed moet worden aan 
waarom bloot wordt gebruikt en welk effect 
dat heeft. Ik heb het idee dat bloot soms te pas 
en te onpas wordt gebruikt. Zelfs in snoep- en 
koffiereclame komt tegenwoordig bloot voor. 
Onderzocht zou moeten worden of bloot wel 
functioneel gebruikt wordt in reclame. De re-
clames van Dove vind ik wel goed, omdat die 
een realistischer beeld geven van de vrouw, en 
niet als doel hebben erotiek uit te stralen.”  

  Aangeschoten

Van der Schot

te begrijpen hoe de wereld om ons heen in elkaar 
zit en werkt.
In de kunst wordt een eigen werkelijkheid ge-
schapen die, zoals schrijver Willem Jan Otten 
zegt, verwijst ‘naar iets wat niet bestaat’. Of in de 
woorden van Jan Wolkers: ‘God maakt de werke-
lijkheid, wij scheppen illusies.’
Ook degenen die ze beoefenen, de kunstenaar en 
de wetenschapper, lijken geen spat op elkaar.
De wetenschapper is iemand die de feiten kent, 
de kunstenaar is iemand die illusies oproept, ge-
waande paradijzen.
De wetenschapper beseft dat de werkelijkheid er, 
onafhankelijk van de wetenschapper, al is en nog 
slechts moet worden gezien. Iedere wetenschap-
per wordt gedreven door het verlangen om als 
eerste te zien wat anderen nog niet hadden op-
gemerkt. Maar als Watson en Crick niet als eer-
sten de structuur van het DNA hadden beschre-
ven, dan hadden anderen dat wel gedaan.
De werkelijkheid die de kunstenaar schept daar-
entegen is illusoir en bestaat bij de gratie van de 
kunstenaar en van de beschouwer van de kunst.
Het DNA-molecuul er altijd al is geweest, het be-
staan moest nog slechts worden opgemerkt. De 
figuur van Don Giovanni daarentegen ontstond 
dank zij diens schepper Mozart en zou zonder 
hem nooit tot leven zijn gekomen. Bovendien is 

het DNA molecuul er altijd, ook als je het niet 
ziet. Don Giovanni is er alleen als hij wordt opge-
roepen door een overtuigende uitvoering van de 
muziek van Mozart. Zodra die is verklonken, ver-
dwijnt Don Giovanni. 

Kunst en wetenschap, twee manieren van kijken
Geheel onbevangen kijken is voor geen mens, 
kunstenaar noch wetenschapper, weggelegd.
Misschien geldt voor beiden dat ze niet meer dan 
pogingen zijn om dichterbij te komen. In dat be-
sef zouden ze elkaar kunnen vinden.
Dichterbij wat? Bij het inzicht hoe de wereld in el-
kaar zit, hoe die werkt en hoe hier vat op te krij-
gen, in wie we zijn, waar we vandaan komen en 
waarheen we gaan, in de broosheid van ons be-
staan.
Zo bezien is er geen wetenschapper die niet in 
zijn hart ook kunstenaar is en bestaat er geen 
kunstenaar die niet ook op onderzoek uitgaat. 
Dus heeft het zin om die twee met elkaar in con-
tact te brengen, maar dan niet alleen tijdens uni-
versitaire evenementen, maar ook op de werk-
vloer.  

Jan Molenaar is hoogleraar emeritus kinderchirur-
gie, Erasmus Universiteit Rotterdam



DE STAP NAAR 
DE UNIVERSITEIT
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Na je hbo-opleiding kun je als student meteen de arbeidsmarkt op. Je kunt er ook voor kiezen 
om nog een academische ‘bul’ te halen op de universiteit. Alleen de stap van het beroepson-
derwijs naar het wetenschappelijk onderwijs moet niet onderschat worden. ‘De hoeveelheid 
stof op de universiteit was intimiderend’                                      tekst Pleun Schaeffer illustratie Enio Ramalho

oor Eline Severijns (23) was het een logi-
sche stap om na haar hbo-opleiding com-
merciële economie door te stromen naar de 
universiteit. Ze heeft net het schakeljaar 

doorlopen en begint nu met haar master Entrepre-
neurship, Strategy and Organisation Economics. 
De kennis die ze heeft opgedaan op het hbo, gaf 
haar niet genoeg voldoening om de arbeidsmarkt al 
op te gaan. “Ik wilde me nog meer verdiepen in 
mijn vakgebied, en op de universiteit gaan ze in-
houdelijk net een stap verder.” 
Een hbo-opleiding en een universitaire studie geven 
allebei een goede startpositie op de arbeidsmarkt, 
maar wel een verschillende. Bij een hbo-opleiding 
worden studenten opgeleid voor een beroep of een 

beroepsgroep, terwijl bij een universitaire studie 
studenten meer in een vakgebied worden opgeleid. 
Hbo-studenten die ervoor kiezen om na het behalen 
van hun bachelordiploma nog een master aan de 
universiteit te volgen, moeten eerst een schakeltra-
ject doorlopen om meer universitaire kennis op te 
doen. Afhankelijk van de vooropleiding wordt be-
paald welk schakeltraject een student moet afleg-
gen.
In september 2006 begonnen bijna achthonderd 
EUR-studenten aan een schakeltraject. Universitai-
re studenten die een bachelordiploma op een andere 
universiteit hebben gehaald en hier een master wil-
len gaan volgen, worden ook bij dit aantal gere-
kend. Wanneer de opleidingen dan niet geheel op el-

kaar aansluiten, moet er eerst nog een schakeltra-
ject gevolgd worden. De faculteit Bedrijfskunde 
had met ruim driehonderd studenten de meeste 
doorstromers in huis, gevolgd door de faculteit So-
ciale Wetenschappen met 240 studenten. Bij de Eco-
nomische Wetenschappen staat het aantal rond de 
tweehonderd studenten en bij Rechten op ruim zes-
tig studenten. 

Aan het handje  Er zijn een aantal 
belangrijke verschillen tussen een studie aan de 
universiteit en een hbo-opleiding. Op de hogeschool 
zijn er meer lesuren, ligt de nadruk op de praktijk 
met gerichte opdrachten en oplossingsgericht 
denken en wordt de student meer ‘aan het handje’ 

V
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door de studie heengeleid. Op de universiteit zijn 
juist weinig colleges, wordt er meer zelfstandigheid, 
discipline en eigen initiatief verwacht, ligt de 
nadruk op theorie, onderzoek en analytisch 
denkvermogen. De een heeft een meer schoolse 
attitude, de ander een academische.
Voor Eline Severijns waren deze verschillen tussen 
de twee soorten instellingen goed merkbaar toen ze 
vorig jaar doorstroomde van het hbo naar de uni-
versiteit. “Ik had vooral moeite met de wiskundige 
kennis die nodig was in het schakeljaar. Op het hbo 
had ik weinig wiskunde, waardoor mijn niveau niet 
voldoende was. Het kostte me in het begin dan ook 
moeite om dat op te halen. Bovendien wordt er van 
je verwacht dat je die kennis zelfstandig bijwerkt.” 
Ze is hierdoor veel bewuster gaan studeren. “Op 

het hbo kon ik laat beginnen aan opdrachten, ik 
kreeg ze toch wel af. Hier moet je op tijd beginnen 
met leren voor een tentamen omdat je veel meer les-
stof hebt.” Naast het extra leeswerk, is het voor 
haar ook wennen dat alles in het Engels is. 
Ondanks dat de studie anders is, is haar studenten-
leven niet veel veranderd. Tijdens haar hbo-oplei-
ding in Haarlem woonde ze al op kamers. “Ik moest 
alleen wennen aan een nieuwe stad, niet aan een 
nieuw studentenleven. Ik heb hier net zo snel weer 
nieuwe vrienden gemaakt.” Aan de Eurekaweek 
heeft ze niet meegedaan omdat daar volgens haar 
vooral eerstejaarsstudenten op afkomen, wel is ze 
naar de bijeenkomst voor schakelstudenten ge-
weest. “In de eerste week is alles onbekend, de cam-
pus, de collegezalen, de hoeveelheid studenten die 
hier rondlopen. Het is daarom handig om tijdens 
zo’n bijeenkomst informatie te krijgen over de uni-
versiteit. Daarna went alles snel, ik kon meteen 
mijn draai vinden.” Wat haar opviel is dat het con-
tact met de docenten een stuk afstandelijker is dan 
op het hbo. Ook dat kostte haar geen moeite om aan 
te wennen. “Het is fijn om dingen zelfstandig te 
doen en wanneer ik hulp van een docent nodig heb, 
weet ik die te vinden.”
Thomas Zijderveld (30), masterstudent Bestuurs-
kunde, begon in 2004 met zijn schakeljaar en is nu 
bezig met het afronden van zijn masterscriptie. Hij 
ging van een werkend leven naast zijn hbo-oplei-
ding, naar voltijd werken na zijn studie en daarna 
naar een studentenleven op de universiteit. “Tijdens 
mijn vorige studie richtte ik me meer op mijn werk, 
omdat het niet zo klikte met mijn medestudenten. 
Op de Erasmus Universiteit heb ik een leuke groep 
mensen ontmoet met wie ik vaak naar feestjes en 

borrels ga. Daardoor heb ik nu wel het gevoel dat ik 
toen iets gemist heb.”

Intimiderende hoeveelheid 
stof  Niet alleen het studentenleven was een ver-
schil voor Zijderveld, ook het studeren was anders. 
Het begrijpen en interpreteren van teksten vergt op 
de universiteit meer aandacht dan op het hbo, ont-
dekte hij. “De hoeveelheid stof was intimiderend. Je 
moet in korte tijd veel leren, het is daarom belang-
rijk dat je op tijd begint en je aan je schema’s 
houdt.” De complexiteit van de stof viel hem wel 
erg mee. Het schakeljaar van Bestuurskunde was 
voor hem goed te ‘behappen’. De enige echte moei-
lijkheid blijft voor hem zijn scriptie. “Ik merk dat ik 
weinig kennis heb van methoden en technieken. Op 

het hbo kreeg ik oppervlakkig wat geleerd over het 
computerprogramma spss, al leverde me dat op de 
EUR wel een vrijstelling op. Ik ging dan ook niet 
naar de colleges, maar bij het vak bestuurskundig 
practicum ging ik hard onderuit omdat ik niet ge-
leerd had om een academisch onderzoek op te zet-
ten. Het aanbrengen van structuur en het vinden 
van de juiste indicatoren blijft moeilijk.” Pas in het 
masterjaar heeft hij geleerd om echt academisch te 
schrijven. 
Een probleem dat ook Nel Hofstra, docent marke-
ting (FEW), constateert in haar werkcolleges. “Stu-
denten missen methodologische kennis en zoeken te 
snel naar dé oplossing. Ze weten niet wat een pro-
bleemstelling is en hoe je systematisch en gestruc-
tureerd onderzoek moet doen. Het hbo kan deze on-
derzoeksmethode niet bieden. Hbo-studenten zijn 
over het algemeen niet ‘onderzoeks-minded’. Bo-
vendien moet je bij hen een bepaalde onzekerheid 
wegnemen. Ze zoeken naar eenduidige oplossingen, 
maar die zijn er niet. In je college moet je laten zien 
dat we hier op de universiteit vanuit een ander 
keurslijf denken.” Volgens haar zou in de schakel-
programma’s van economie meer aandacht moeten 
zijn voor onderzoek en methodologie, economische 
wetenschappen en de historie van het economisch 
denken.

Minder inhoudelijk  De motivatie 
en gedrevenheid onder schakelstudenten is groot, 
omdat zij bewust kiezen voor een tweede studie. 
Vaak komen zij niet meer in aanmerking voor 
studiefinanciering, omdat deze al opgegaan is aan 
vier jaar studeren op het hbo. Zij mogen nog wel 
lenen bij de Informatie Beheergroep en hebben 

daarmee ook recht op een OV-jaarkaart. “Hbo’ers 
weten van aanpakken”, zegt Hofstra. “Wat ze 
toevoegen op de universiteit is hun werkijver, 
waarmee ze ook weer andere studenten stimuleren.” 
Hofstra heeft moeten leren omgaan met het 
lesgeven aan schakelstudenten. “De vragen die 
ze stellen lijken van het niveau middelbare school. 
Het is een heel ander type student, ze zijn minder 
inhoudelijk. Ze zijn geneigd om dingen te vragen in 
plaats van zelfstandig uit te zoeken.” Zij heeft haar 
collegeprogramma enkele jaren geleden bijgesteld 
waardoor de schakelstudenten nu, samen met de 
buitenlandse studenten, geïntegreerd worden bij 
de reguliere studenten. “We proberen zo gemêleerd 
mogelijke groepen te maken, dat blijkt toch de beste 
methode te zijn voor studenten om zichzelf in te 

ontwikkelen.” Het nut van ‘mixen’ is volgens haar 
dat de studenten elkaar omhoog werken. 
Dat hun werkhouding verschilt met de reguliere 
studenten merkt ook Peter Marks, universitair do-
cent Bestuurskunde (FSW). “Ze zijn zo leergierig, 
dat ze blijven ‘zeuren’. Ze blijven vragen om uitleg 
totdat ze het snappen. Ik krijg twee keer zoveel mail 
van hbo’ers met vragen als; mag dit, kan dit, et ce-
tera. Zij zijn die vrijheid niet gewend, dat is best 
een manco.” Marks geeft het vak collectieve besluit-
vorming, waarbij schakelstudenten en reguliere 
studenten gescheiden les krijgen, omdat hun acade-
mische voorkennis te ver uiteen ligt. “Als ze samen 
les zouden krijgen, raken de wo-studenten verveeld 
en stellen de hbo-studenten zich passief op, omdat 
zij het gevoel hebben de ander op te houden.” 
Bij de reguliere studenten kan hij meer ‘spelen’ met 
de stof, wat hij zelf het leukst vindt, terwijl hij bij 
de schakelstudenten vooral bezig is met het uitleg-
gen van de werking van de modellen. “Voor hbo’ers 
komt de informatie in het college soms te snel voor-
bij. Het wel of niet oppikken van de stof, de kennis 
van het begrippenapparaat, heeft ook te maken met 
de vooropleiding. Bij bestuurskunde zitten veel 
mensen met heel verschillende achtergronden.” 
Volgens Marks hebben hbo-studenten de tijd nodig 
om zich binnen de universiteit thuis te voelen. “Eer-
stejaarsstudenten worstelen ook, maar kunnen daar 
drie jaar over doen voordat zij aan de master begin-
nen. Schakelstudenten moeten dat binnen een jaar 
doen.” Hoeveel tijd er ook nodig is, uiteindelijk 
gaan de reguliere studenten en de schakelstudenten 
samen op in het masterjaar en halen zij allemaal de-
zelfde academische ‘bul’. 

‘Het is fijn om dingen zelfstandig te doen 
en wanneer ik hulp van een docent nodig heb, 

weet ik die te vinden’



‘EEN GOEDE VROUW GUNT 
HAAR MAN ZIJN PORNO’

Judith Visser debu-
teerde vorig jaar met 
haar roman ‘Tegengif’. 
Hierin legt hoofdper-
soon Kim, nadat ze 
erachter is gekomen 
dat haar vriend haar 
veelvuldig met andere 
meisjes bedroog, zichzelf 
een missie op. Om niet 
weer in dezelfde valkuil 
te stappen – die van 
verliefd worden op 
een foute man – zal 
ze ervoor zorgen dat 
ze een hekel krijgt aan 
alle mannen. De beste 
manier in haar ogen 
om dit te bewerkstel-
ligen, is door te gaan 
werken als prostitué in 
privé-huizen. Tegengif 
werd verkozen tot beste 
Rotterdamse boek 2006. 
Het vervolg ‘Tinseltown’ 
verschijnt begin oktober. 

‘The Pornographic 
Universe; Celebration 
or Extinction of Desire?’  
is op dinsdag 2 oktober 
van 20.00 tot 23.30 uur 
in Witte de With, Witte 
de Withstraat 50. Met 
Jos de Mul (filosoof) 
Judith Visser (schrijf-
ster), Rob van Gerwen 
(filosoof), Dylan van 
Rijsbergen (historicus 
en internetpublicist), 
Florian Waldvogel 
(curator Witte de With) 
en Awee Prins (filosoof). 
Tevens is in Witte de 
With de tentoonstelling 
‘Bodypoliticx’ te zien.
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Op oktober organiseert Studium Generale een debat onder de noemer ‘The 
Pornographic Universe’. Het is een avondvullend programma waarin porno 
en ‘de pornoficatie van onze cultuur’ centraal staan. Een verzameling des-
kundigen, waaronder EUR-filosoof Jos de Mul, zal zijn licht hierover laten 
schijnen. In het panel ook Judith Visser (29), auteur van het boek ‘Tegengif’, 
dat zich afspeelt in de Rotterdamse bordelenscene.
                      tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse
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e hebben eind woensdagmiddag afgesproken op het 
terras van Koriander, ver weggestopt op 
Zuid en een onvermoede oase in het on-
der-Maasse. Op dit ‘Terras van het jaar 
2007’, maakt de schrijfster van ‘het beste 

Rotterdamse boek van 2006’ haar gewag: Judith 
Visser heeft gezelschap van twee honden, Romy 
(10) en Sandy (vijf maanden). De laatste is ver-
noemd naar de werknaam die hoofdpersoon Kim in 
‘Tegengif ’ aanneemt. Sandy heeft vandaag een hal-
ve mouw van Vissers wollen vest weten af te bijten.
Een spaatje blauw, wat water voor de ongedurige 
honden en het gesprek kan beginnen. Visser, spij-
kerbroek, T-shirt, oogt tenger en bleek, met lang 
zwart haar – ‘Dat verf ik sinds mijn dertiende. Vis-
ser schrijft behalve een trilogie over Kim, onder 
meer boekrecensies en bij tijd en wijle columns voor 
Penthouse magazine “De laatste ging over seks met 
een vrouw.” 

Voel je je 2 oktober wel op je gemak in een panel ge-
vuld met wijze mannen? “Ik ben een jong iemand en 
de enige vrouw in het panel. Ik kan dus zorgen voor 
een frisse wind. Ik kijk wellicht wat ruimer tegen 
het onderwerp pornografie aan dan de gemiddelde 
filosoof. En ik heb een boek geschreven over het on-
derwerp.”

Leven we tegenwoordig in een pornografisch univer-
sum? “De titel van het symposium klinkt me ty-
pisch jaren vijftig in de oren; een titel bedacht door 
bekrompen mensen. Ik denk dat er weinig mensen 
zijn die dit zullen geloven, maar de titel trekt na-
tuurlijk wel de aandacht. Men doet alsof pornogra-
fie een hedendaags verschijnsel is. Maar wat ge-
beurde er in de jaren zeventig dan? Dansende naak-
te vrouwen op popfestivals, pornobioscopen mid-
den in de stad met dagvoorstellingen... Niks nieuws 
dus. Natuurlijk is er sprake van schaalvergroting, 
maar ik heb daar geen problemen mee. Ik zie het 
meer als een verschijnsel dan een probleem.”

Bekrompen mensen? “Er wordt teveel met het wijs-
vingertje gewezen. Ik zie heus wel een punt, ik kijk 
ook naar MTV, maar ze gaan er helemaal verkeerd 
mee om. Het is niet anders dan in de jaren vijftig, 
toen het meisjes werd verboden naar Elvis te kij-
ken.”

Geen probleem dus, de overdaad aan seks in de me-
dia, op tv en internet, en het alom aanwezige bloot 
op straat? “Wat ik wel irritant vind, is het cliché-
beeld dat daardoor over vrouwen ontstaat. Het 
moet of een superdun model zijn of een soort play-
mate à la Pamela Anderson; verder is er niks. Meer 
verscheidenheid zou een goede zaak zijn. Nu zie je 
dat jonge, beïnvloedbare meisjes gaan sparen voor 
een borstvergroting, of ze hongeren zichzelf uit. Dat 
is eigenlijk het enige wat ik als probleem zie; jonge 
meisjes zijn zo kwetsbaar. Maar dat er veel seks te 

zien is op tv en in de buitenruimte, zie ik niet als een 
probleem.”

Maar die clichébeelden zijn toch juist het gevolg 
van de ‘pornoficatie van onze cultuur’? Dat we in 
reclames, clips, mode, enzovoorts, worden over-
spoeld met beelden van bepaalde ‘prototypen vrou-
wen? “Ik zie wel in dat dit een probleem is. Toen ik 
zeventien was, was ‘Baywatch’ op tv. En ging ik ook 
door een periode heen waarin ik me niet happy voel-
de met mijn lichaam en ontevreden was over mijn 
borsten. Dat werd toen inderdaad versterkt door de 
opmars van de Pamela’s. Dus ging ik ook sparen 
voor een borstvergroting, maar na drie maanden 
was ik eroverheen en had natuurlijk nog lang niet 
genoeg geld bij elkaar. Gebrek aan geld beschermt 
ons in Nederland gelukkig vaak tegen die impuls.
Er is een groot verschil tussen Rotterdam en Holly-
wood wat dat betreft. Ik was daar drie maanden en 
steevast als ik me in het uitgaanscircuit begaf, bleek 
dat zo’n beetje iedereen een designer-vagina heeft. 
Daar hebben ze er ook het geld voor. Even aan papa 
vragen en een dag later lig je op de operatietafel. Er 
is bijna niemand in Hollywood die geen plastic on-
derdelen heeft. Totaal doorgeslagen. Ik kwam ook 
regelmatig in het nachtleven, en het is eerder regel 
dan uitzondering dat je op het toilet of iemand coke 
ziet snuiven, of iemand ziet staan overgeven. Dat is 
daar heel normaal. Maar dat is Hollywood, en niet 
te vergelijken met andere plekken op de wereld.”

Toch kun je niet ontkeen dat in Nederland soortge-
lijke verschijnselen zich voortdoen, wellicht in min-
dere mate, maar toch. “Het is treurig als vrouwen 
zich wat aantrekken van wat anderen van ze willen 
of hoe anderen willen dat ze eruitzien. Focus je op 
jezelf, dan is iedereen een stuk gelukkiger. Dat 
klinkt raar, maar het is wel zo. Je kunt pas iemand 
anders gelukkig maken, als jezelf gelukkig bent. En 
mannen die met vrouwen omgaan à la Snoop Dogg 
in zijn clips, zijn toch van het minder intelligente 
soort. Ik denk dat voorlichting op scholen daar veel 
aan kan veranderen. Scholen spelen een belangrijke 
rol in de opvoeding, net als ouders overigens. Het is 
niet de taak van andere delen uit de maatschappij 
om dit te doen. Kortom, een groot deel van het pro-
bleem ligt bij scholen; leer meisjes sterker te worden 
en leer jongens dat er belangrijkere zaken zijn dan 
het uiterlijk.”

Aan scholen en ouders dus de schone taak wegge-
legd om hun kroost op een juiste manier te leren om-
gaan met de overdaad aan bloot en seks in deze we-
reld? “Inderdaad. Dat is geen taak voor de maat-
schappij. Bovendien is niet alles haalbaar. Mode-
ontwerpers maken bijvoorbeeld voor hun mode-
shows en fotoshoots kleding in maar één maat om-
dat het in de praktijk te duur is om alles in tien ma-
ten te showen. Dat is niet gemakkelijk te verande-
ren. Maar meisjes die onzeker zijn, zijn wel te ver-

anderen. Bovendien help je die meisjes heus niet 
door hen te beschermen en allerlei dikke modellen 
tevoorschijn te toveren. Die onzekerheid zit in die 
meisjes zelf.”

Juist ja. Dus onzekere meisjes veranderen, is in 
jouw ogen eenvoudiger en goedkoper dan een mode-
show veranderen. Hoe zit het met de mannen? 
“Mannen hebben een libido, dat is een natuurlijk 
gegeven. Gun zo’n man, als je zelf geen zin hebt, 
dan een paar uurtjes in de week met Natasja op de 
hoek, of een leuk dvd-tje. Dat hoeft toch geen im-
pact te hebben op de relatie die hij heeft? Ik denk 
dat mannen gewoon zo zijn en dat scheelt me heel 
veel stress. Ik zie in mijn omgeving heel veel vrou-
wen onzeker worden, als ze erachter zijn gekomen 
dat hun vriend of man soms naar porno kijkt. Ik 
zou zeggen: Huur lekker samen een dvd. In een ge-
lukkige relatie gunt een vrouw haar man zijn porno. 
Net als zijn biertje en zijn voetbal. Daarnaast kun 
je toch gewoon van elkaar genieten? Ik lees wel eens 
van die ingezonden brieven in de trant van ‘O, help! 
Mijn man kijkt naar porno’. Zo’n brief is niks an-
ders dan een uiting van de eigen onzekerheid.” 
Boys will always be boys. Porno en seks verbieden 
heeft geen enkele zin. Het enige effect daarvan is 
dat je de liefhebber een leuke film onthoudt. Porno 
is ook niet de vijand, want jongens doen zichzelf 
niet tekort als ze ernaar kijken. Maar meisjes die 
zich uithongeren, of zich vol laten spuiten met sili-
conen, die doen zichzelf wel tekort. Onzekerheid is 
dus wel een vijand.”

Waren de ‘gewone’ wereld en die van de porno vroe-
ger niet veel meer gescheiden? “De grens is ver-
vaagd, ja. Mensen kijken er niet meer van op. Dat 
het effect wellicht is, dat een man zijn eigen vrouw 
nier meer aantrekkelijk vindt, is het probleem van 
die man. Daar ligt de verantwoordelijkheid. Een 
volwassen man die zijn vrouw vergelijkt met een 
playmate in de Playboy, staat natuurlijk sowieso 
zwak in zijn schoenen.

Lift je overigens zelf niet mee op  het feit dat ‘sex 
sells’? Bordelen als thema, zwoele foto op de achter-
flap? “In mijn volgende boek zit bijna geen seks. In 
het eerste wel, maar dat boek kan zeker niet sexy 
genoemd worden. Ik heb niet bewust veel seks in 
mijn boek gestopt om de verkoopcijfers op te krik-
ken. En die foto op de achterflap; zo zie ik er nu een-
maal uit. Ik ben mezelf op die foto; ik ben een jonge 
vrouw en vind het fijn om opgemaakt te zijn.” 

W



HOE DUURZAAM IS 
NESPRESSO?

Foto’s v.l.n.r.:
• Jasper proeft koffie 
tijdens een cupping
session. Tijdens de cup-
ping session worden de
koffiebonen getest op 
geur en smaak. Een 
ideale mix van soorten 
zorgt voor het perfecte 
kopje koffie.
• Carolien presenteert 
namens RRReach.
•Vieze handen van het 
bemesten van koffie-
planten.

Nespresso’s AAA-
programma
Nespresso speelt met 
het sinds drie jaar inge-
voerde AAA-merk in op 
de groeiende vraag naar 
duurzaam geprodu-
ceerde kwaliteitskoffie. 
AAA houdt in dat er 
aandacht is voor mens, 
milieu en kwaliteit en 
dat er een hogere prijs 
voor de koffie wordt 
betaald. AA is een 
bekende kwaliteitsstan-
daard voor de hoogste 
kwaliteit koffiebonen; 
de derde A staat voor 
duurzaamheid. Dit 
moet het imago van het 
merk ten goede komen 
en de levering van 
grondstoffen veilig stel-
len. Met het AAA-pro-
gramma moeten boeren 
gemotiveerd worden 
om aan Nespresso te 
leveren. Het programma 
verschilt van Max 
Havelaar, Fair Trade en 
biologische koffie, door-
dat het streven naar 
kwaliteit hoger in het 
vaandel staat dan het 
betalen van een eerlijke 
prijs aan de boer of het 
vermijden van kunst-
mest en pesticiden. 
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EUR-studenten Jasper van de Staaij (24) en Carolien van Merksteijn (26) heb-
ben in Costa Rica de duurzaamheid van Nespresso-koffie onderzocht. Samen 
met zeventien Europese studenten en één Amerikaanse verbleven ze van 27 
augustus tot 8 september in Costa Rica. Ze gaven het koffiemerk feedback 
op de nieuw ingeslagen weg. Een verslag van twee weekjes Midden-Ame-
rika. ‘Als je op een koffieboerderij loopt, begrijp je tenminste wat er bedoeld 
wordt met duurzaamheid.’           tekst en fotografie Tjitske Ypma
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oor het stellen van kritische vragen in het 
veld wist de groep van Carolien uiteindelijk 
de hele keten in beeld te brengen én een 
nieuw tripje naar Midden-Amerika te win-

nen. De groep van Jasper eindigde op een eervolle 
tweede plaats in de ‘contest’. 
Bedrijfskundestudent Jasper van de Staaij en ge-
neeskundestudent Carolien van Merksteijn hadden 
zichzelf aangemeld via de website van Nespresso. 
Beiden werden op door vrienden op de hoogte ge-
bracht. Een unieke kans om de koffieketen eens van 
dichtbij mee te maken, vond het duo. Bovendien 
wilden ze allebei hun kennis op het gebied van 
duurzaamheid vergroten. 
Van de Staaij is druk bezig met het afronden van 
zijn scriptie voor de master Business Society Ma-
nagement. Hij is na een jaar filosofie en een jaar 
buitenland inmiddels toe aan zijn zevende studie-
jaar. “De trip naar Costa Rica was voor mij een 
mooie aanvulling op mijn scriptie over certificering 
van duurzame biomassa als energiebron.” 
Van Merksteijn heeft al een opleiding Business Ad-
ministration achter de rug en staat vanaf dit studie-
jaar als eerstejaars geneeskunde aan de Erasmus 
Universiteit te boek. “Ik wil al heel lang dokter 
worden, maar kreeg niet eerder de kans. Misschien 
bestaat er wel een verband tussen duurzaamheid en 
gezondheid”, vertelt ze voorafgaand aan de reis. Ze 
zegt erg onder de indruk te zijn geraakt van duur-
zaam ondernemen en twijfelt inmiddels of ze haar 
studie geneeskunde nog wel wil afmaken. “Ik kan 
nu ook al veel doen met mijn afgeronde opleiding.” 

Dammen bouwen  Nespresso 
selecteerde uiteindelijk uit 1100 studenten uit 
twaalf landen, een twintigtal uitverkorenen die 
naar Midden-Amerika mochten afreizen. De 
selectie gebeurde op basis van nationaliteit, studie 
en motivatie. Alleen studenten uit landen waar 
Nespesso verkocht wordt mochten mee en er 
bestond een voorkeur voor studenten bedrijfskunde 
en landbouw. De studenten betaalden zelf de 
reis, waarna Nespresso samen met de Latijns-
Amerikaanse privé-universiteit INCAE, CATE 
university en de niet-gouvernementele organisatie 
Rainforest Alliance voor onderdak en een 
goedgevuld programma zorgde. 
De studenten kregen rondleidingen over koffieplan-
tages en door de verbluffend rijke natuur van Costa 
Rica. Ze ontvingen college op INCAE business 
school en CATIE university. Laatste is een privé-
universiteit die vier jaar geleden is opgezet met 
Amerikaanse steun, met als doel Latijns-Amerika 
uit het slop te trekken. CATIE is zowel onderzoeks-
instituut als landbouwuniversiteit. De campus 
waar deze week ook de studenten verbleven bleek 
voorzien van zwembad en tennisbanen.
De twintig studenten kregen echter ook de op-
dracht om een presentatie te maken die antwoorden 
zou moeten geven op vragen als: wat is duurzaam-

heid, hoe creëer je meerwaarde en hoe verdeel je dat 
en hoe kan de relatie tussen consument en produ-
cent verbeterd worden? Vervolgens werden ze ver-
deeld over verschillende groepjes. Die gingen ver-
volgens twee weken lang aan de slag. Zo leerden ze 
op de plantages dammen te bouwen tussen de kof-
fiestruiken en bomen om erosie tegen te gaan en 
planten te bemesten. 

Aluminium cups  Tussen de bedrijven 
door krijgen de studenten uitleg over wat het 
AAA-programma van Nespresso precies inhoudt. 
Er wordt in het programma aandacht besteed 
aan kwaliteit, mens en milieu. Boeren krijgen 
bijvoorbeeld onderwijs in het schoon houden 
van het water en over het nut van bomen op de 
plantages. Ook is er zorg voor huisvesting en 
scholing van arbeidskrachten en hun kinderen. 
Boeren moeten zelf een vragenlijst over deze 
onderwerpen invullen, waarna ze worden ingedeeld 
in verschillende ‘duurzaamheidniveaus’. De prijs 
die ze voor de koffie krijgen hangt hier niet van 
af, maar van de kwaliteit van de koffiebonen. Wel 
vallen ze buiten de boot als ze helemaal buiten het 
AAA programma komen te vallen.
 Merksteijn en haar Franse groepsgenoot Thibaut 
Vonthron vuren regelmatig kritische vragen op de 
Nespresso-leiding af. Hoeveel geld gaat er naar de 
boer? Hoeveel naar de koffieplukkers? Waarom 
wordt niet alle Nespresso koffie duurzaam gepro-
duceerd? Wat wordt er gedaan om dit percentage te 
verhogen? Waarom gebruikt Nespresso milieuon-
vriendelijke aluminium cups voor elk kopje koffie? 
Dean Sanders, de man die het duurzame karakter 
van de Nespresso koffie moet bewaken, vindt dat 
aluminium niet zo’n verkeerde grondstof voor de 
cups is, omdat het ruim voorradig is. Hij deelt mee 
dat er wel kan worden nagedacht over hoe de cups 
beter gerecycled worden. Nu is er alleen in Zwitser-
land een soort ophaalsysteem, maar ook daar wor-
den de cups niet hergebruikt. Een stevige verpak-
king is volgens hem echter noodzakelijk om de 
kwaliteit te bewaren en in het Nespresso-apparaat 
de druk aan te kunnen. 
Nespresso doet volgens Sanders zijn uiterste best 
meer duurzame koffie te krijgen door voorlichting 
te geven aan boeren en door actieve speurtochten 
naar goede locaties in het land. “Het is ook in het 
belang van Nespresso dat er meer boeren aan het 
AAA-programma meedoen. We willen dat in 2010 
50 procent van de koffie van AAA-farms afkomstig 
is. Nu is dat is nog maar 30 procent.” Sanders is 
eerlijk genoeg toe te geven dat het duurzaam produ-
ceren niet vanuit de bedrijfsfilosofie voortkomt, 
maar vooral is ingegeven door vragen vanuit de 
klant en toegenomen concurrentie van Fair Trade-
koffie. Voor de betaling aan boeren verwijst San-
ders de studenten naar de ‘Nespresso-policy’. Boe-
ren krijgen tenminste 75 procent van de export-
waarde; in 2006 ontvingen ze zelfs 33 procent meer 

dan de waarde van gewone koffie op de New Yorkse 
markt. Maar hoeveel winst Nespresso na de export 
maakt, wil Sanders niet zeggen – ‘uit concurrentie-
overwegingen’.

Leuk naar koffie kijken  Omdat 
er maar weinig Costa Ricanen zijn die bonen 
willen plukken, zijn het meestal seizoensarbeiders 
uit buurland Nicaragua die het arbeidsintensieve 
werk doen. Een koffieplukker verdient maximaal 
20 dollar per dag, maar zal niet alle dagen kunnen 
werken en zeker niet alle dagen een even goede 
oogst hebben. Toch kunnen plukkers, volgens 
Nespresso, een jaar leven van hun inkomsten en er 
bovendien hun kinderen van naar school sturen. 
Dat laatste is een belangrijk punt in het AAA-
programma; kinderen mogen niet (mee)werken en 
moeten naar school kunnen gaan. 
Aandacht voor het milieu draagt volgens Nespresso 
bij aan een goede kwaliteit van de koffie. Koffieboer 
en Nespresso-landbouwkundige Juan Diego legt op 
de plantage van zijn ouders aan de studenten uit: 
“Voor het maken van kwaliteitskoffie is extra aan-
dacht nodig voor bodem, biodiversiteit en mens. De 
planten zijn gebaat bij een vruchtbare, vochtige bo-
dem die door bomen in stand gehouden wordt. De 
plukkers moeten gemotiveerd worden om precies de 
juiste bonen te plukken. Door een traditionele ma-
nier van koffie verbouwen met veel pesticiden, 
kunstmest en weinig biodiversiteit, gecombineerd 
met lage lonen, lukt het niet om nog langer goede 
oogsten te realiseren.” 
Van de Staaij reageert verheugd: “Het is erg mooi 
om te zien hoe biodiversiteit de productie onder-
steunt. Wat dat betreft is het heel leuk om juist naar 
koffie te kijken: de koffieplanten groeien gewoon 
onder bomen.” 

Goede weg  Toch blijkt tijdens een lezing 
op INCAE, later in de week, dat de punten in het 
AAA-programma niet zo hard zijn als de eisen van 
bijvoorbeeld de non-profit organisatie Rainforest 
Alliance (RA), die bij het project betrokken is. AAA 
geeft slechts richtlijnen en handreikingen. De mate 
waarin een boer aandacht voor bepaalde zaken 
heeft, bepaalt in welke klasse binnen AAA een 
boer valt. Wel moet er elk jaar iets verbeterd zijn 
aan sociale aspecten als wel de milieuvriendelijke, 
economische en die van kwaliteit van de productie, 
zodat de boeren langzaam naar een hoger 
duurzaamheidniveau overgaan. 
Volgens Rainforest Alliance-vertegenwoordigster 
Joke Aerts, die de studenten de twee weken verge-
zelde, is het niet vreemd dat Nespresso de duur-
zaamheid op een eigen wijze oppakt. “Het is toch 
een heel eigen merk. Het bedrijf wil dan iets doen 
wat bij hem past. AAA is een stap op de goede weg. 
Voor onze organisatie is het mooi dat wij in ieder 
geval de vragenlijst voor de boeren hebben mogen 
helpen ontwikkelen.” 

D
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La Pura Vida  Van Merksteijn wist 
uiteindelijk dankzij haar bedrijfskundeachtergrond 
een grondige analyse van de koffieketen te maken. 
Bovendien durfde haar zogeheten ‘RRReach-
groep’ – Reduce, Re-use, Recycle Environment, 
Awareness, Cooperation, Humanism – stevige 
kritiek te uiten en goede suggesties te doen op het 
gebied van duurzaamheid. Volgens RRReach moet 
het hele Nespresso-bedrijf nog doordrongen worden 
van het nut van duurzaamheid en is tot op heden 
slechts een bescheiden begin gemaakt. ‘Nespresso 
has to put sustainability into their DNA’, vervatte 
RRReach een en ander bondig. Er moet serieus 
aandacht komen voor het hergebruik van de 
cups. En over het leven van de koffieboeren en de 
plukkers hadden ze te weinig informatie gekregen, 
zo gaven ze aan. 
Het was de degelijke analyse van de keten, die RR-
Reach de eerste plaats bezorgde, zo verklaarde de 
jury, die bestond uit mensen van CATIE en INCAE, 
Nespresso en Rainforest Alliance. Overigens bete-
kende de eerste plaats dat de leden van RRREach 
nogmaals kosteloos richting Costa Rica kunnen. In 
november mogen zij de directie van Nespresso daar 
over hun ideeën vertellen. Als het in haar agenda 
past, gaat Van Merksteijn graag weer mee. “En dan 
wil ik wel wat langer blijven dan de twee dagen die 
ze nu gepland hebben.” De groep waarvan Van de 
Staaij deel uitmaakte wist eveneens indruk te ma-

ken op de Nespresso-delegatie. Vooral de suggestie 
om tracking codes op de koffieverpakking te zetten 
deed het goed. Met zo’n code kan de consument op 
internet precies zien waar zijn koffie vandaan komt 
en krijgt die zo een beter beeld van het leven van de 
producent. Ook zou het bedrijf volgens de groep-
Van de Staaij, voorzien van de typisch Costaricaan-
se naam  La Pura Vida, volledige openheid moeten 
geven over geldstromen in de keten. Die aanbeve-
lingen vielen bij de heren en dames van Nespresso 
duidelijk in betere aarde dan suggesties van ande-
ren om minimumprijzen te garanderen of om een 
noodfonds op te starten. De koffiemaatschappij be-
nadrukte tegenover de studenten een commerciële 
en geen  non-profit organisatie te zijn. 
Desalniettemin is een totale doorzichtigheid van 
prijzen in de keten volgens Nespresso niet haalbaar 
in verband met concurrentie. De traceerbaarheid 
van de grondstoffen vindt het bedrijf wel een goed 
idee, hoewel het lastig kan zijn, omdat in een Nes-
presso-cup verschillende soorten koffie gemengd 
zijn, uit verschillende regio’s afkomstig.

Mooie gedachte  Bij thuiskomst zijn 
de Rotterdamse studenten zeer te spreken over 
de opgedane ervaringen. Van de Staaij: “Het 
is veel echter om in de praktijk te leren over 
duurzaamheid dan in de collegebanken. Als je 
op een koffieboerderij loopt, begrijp je tenminste 

wat er bedoeld wordt met duurzaamheid. Ook 
hadden ze goede sprekers, zoals Lawrence Pratt van 
INCAE. Die maakte op mij een grote indruk. Zo 
zei hij dat hij bedrijven schandalig rijk zag worden 
door op een duurzame manier zaken te doen. Dat 
vind ik een mooie gedachte. Ik geloof dat het zo 
het beste werkt: als in de prijs milieu- en sociale 
kosten worden doorberekend, kunnen duurzame 
producten zeer wel concurreren met hun gangbare 
tegenhangers. Het lijkt me heel leuk dat in een 
commercieel bedrijf te laten zien.” 
En Van Merksteijn: “Ik vond het heel boeiend. We 
hebben heel veel gezien en gedaan en we vormen nu 
met elkaar een interessant netwerk, waar je later 
ook nog iets aan kunt hebben. Ik was al eerder in 
Costa Rica geweest, maar nu heb ik opnieuw ge-
zien wat biodiversiteit in het echt betekent. Wat een 
mooie natuur! Wat duurzaamheid en Nespresso be-
treft: ik geloof in hun goede wil, maar ze moeten 
nog op veel kleine dingetjes letten. En we hebben 
ook veel dingen niet gezien, zoals de fabriek in 
Zwitserland.” 
“Ik wil in de toekomst zeker wat met duurzaamheid 
blijven doen”, weet Van Merksteijn. “Misschien 
stop ik wel weer met geneeskunde. Duurzaamheid 
zou ook meer moeten worden geïntegreerd in de 
huidige Nederlandse bedrijfskundeopleidingen aan 
universiteiten. De mensen die daar vandaan komen, 
besturen straks via multinationals de wereld.” 

Advertenties



VAN STUDENTENKAMER 
NAAR MONTEVIDEO

k was verrast toen ik van de gemeente Rot-
terdam een mailtje kreeg met het aanbod 
om een appartement te betrekken in Mon-
tevideo of de Witte Keizer”, begint Lafeber. 

“Uiteraard was ik meteen enthousiast. Echt bizar 
dat ik deze kans krijg.” Om mee te dingen naar één 
van de appartementen moest de kersverse bewoner 
van de hoogste woontoren van Nederland alleen 
zijn cijferlijsten opsturen. Zijn scriptiecijfer had hij 
net op tijd binnen om mee te kunnen doen. 
“Vanaf dat moment ging het heel snel, want binnen 
een week mocht ik met een aantal andere afgestu-
deerden in de appartementen gaan kijken. Ik moest 
meteen beslissen of ik in één van de torens wilde 
wonen en waar ik de voorkeur aan gaf”, vertelt La-
feber, deze zomer afgestudeerd en inmiddels werk-
zaam is bij Croon elektrotechniek. “Toen ik dit ap-
partement in Montevideo binnenkwam, was ik 
stomverbaasd: wat een ruimte! De makelaar liet me 
alle gadgets zien zoals ‘de bode’. Dat is een monitor 
waarop ik bijvoorbeeld kan zien wie er voor de deur 

staat en waarmee ik boodschappen of een taxi kan 
bestellen. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet ge-
bruikt.” 
De bedrijfskundige gaf de voorkeur aan Montevi-
deo, omdat het appartement al gestoffeerd was. Ook 
mag hij gebruik maken van het zwembad, de sauna 
en de fitnessruimte die aanwezig zijn in de toren. 
“Ik probeer elke dag even in het zwembad te liggen, 
heerlijk.” 
Het grootste pluspunt vindt Lafeber de mensen die 
wonen in Montevideo: “De bewoners vormen met 
elkaar een beetje een dorp, want we leven samen en 
sporten ook samen bijvoorbeeld.” Volgens de alum-
nus hebben de bewoners wel een bepaald profiel. 
“Zo’n woontoren trekt toch een bepaalde soort men-
sen aan, namelijk mensen die snel kunnen leven, en 
zo zijn veel Rotterdammers”, legt de oud-student 
uit. “In de fitnessruimte tref je soms een typische 
carrièrevrouw op de hometrainer aan met voor zich 
stukken die ze nog moet doornemen en met een 
marker in haar mond. Ook mobiele telefoon en PDA 

ontbreken niet.” Lafeber vindt dat wel grappig. “De 
mensen in Montevideo maken regelmatig een praat-
je met me als ze opmerken dat ik nieuw ben. Het 
zijn allemaal aardige mensen hier.” 
Wel was er even onrust toen bekend werd dat er stu-
denten in de toren zouden komen wonen. Er werd 
gevreesd voor overlast. “Mijn buurvrouw was 
daarom opgelucht toen bleek dat er een doodnorma-
le, rustige student naast haar kwam wonen”, grin-
nikt de bedrijfskundige. 
Voor Lafeber is het project van de gemeente om af-
gestudeerden in de stad te houden geslaagd. “Ik wil 
hier voorlopig niet meer weg”, zegt hij vastberaden. 
“Met dit uitzicht ga je wel van Rotterdam houden, 
zo is de stad op z’n mooist.” De oud-student is zelfs 
al vaste klant van de oer-Rotterdamse watertaxi 
sinds hij zijn intrek heeft genomen op de Kop van 
Zuid. Op zaterdag vaart hij over naar de andere 
kant van de Maas om daar te lunchen met zijn 
vrienden. “Ik vind de watertaxi zo typisch Rotter-
dams, het is echt leuk om er mee over te varen.”
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De gemeente Rotter-
dam ziet afgestudeerde 
topstudenten graag in 
Rotterdam blijven om 
te werken èn te wonen. 
Dat laatste gebeurt 
vaak niet. Veel studen-
ten vestigen zich na hun 
studie ergens buiten 
de havenstad en dat 
betreurt de Rotterdamse 
gemeente. Daarom stelt 
zij voor een periode 
van drie jaar in totaal 
45 appartementen 
beschikbaar voor stu-
denten met het hoogste 
gemiddelde eindcijfer. 
De topstudenten maken 
onder andere kans 
op appartementen in 
luxe woontorens als 
Montevideo, De Witte 
Keizer, Coopvaert en de 
Compagnie. Zij die de 
appartementen betrek-
ken, betalen het eerste 
jaar een derde van de 
huurprijs, het tweede 
jaar tweederde en vanaf 
het derde jaar het volle 
pond.

I

Sinds dit jaar kan de EUR van de gemeente Rotterdam vier topappartementen 
verdelen onder studenten met goede studieresultaten. Er werd daarom 
een wedstrijd georganiseerd waarbij studenten die tijdens hun studie 
hoge cijfers behaalden zich konden inschrijven. Eén van hen is de 23-jarige 
Mathieu Lafeber, onlangs afgestudeerd in bedrijfskunde. Voor de lol en 
zonder verwachtingen deed hij mee aan de wedstrijd. Inmiddels heeft de 
oud-student zijn studentenkamer ingeruild voor een appartement op de 
vierde verdieping van de Montevideo op de Kop van Zuid.          
                                                                                                 tekst Lindemarie Sneep fotografie Levien Willemse



ie maandagmiddag heeft Gert-Jan Meerkerk (44), 
wetenschappelijk medewerker aan het Rotterdamse in-
stituut voor verslavingsonderzoek, vrijgemaakt voor de 
pers. Want noem het hot item internetverslaving en de 

telefoon staat roodgloeiend. Hoe word je een internetverslaafde? 
Hoeveel mensen zijn er in Nederland internetverslaafd? En wat 

moeten we eraan doen? Meerkerk monkelt bij dat soort vragen. 
Hij houdt er van om te filosoferen over waar de wereld naar toe 
gaat, wanneer we, in de toekomst, allemaal aan het digitale in-
fuus liggen. Maar hij is ook graag precies als een wetenschapper, 
dat spreekt. Je kunt, zegt hij, bijvoorbeeld al niet zomaar spreken 
van ‘de internetverslaafde’. 

Wetenschapsagenda

3 oktober
13:45 uur, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie ing. S.P. Niehof
Video thermography: complex 
regional pain syndrome in the 
picture

15:45 uur, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie mw. E. Galvin
Optimizing Anesthesia techniques 
in the Ambulatory setting

4 oktober
09:30 uur, Diergaarde Blijdorp, 
Haaienzaal
Promotie drs. J.D.W. Philippa
Vaccination of Non-Domestic 
Animals Against Emerging Virus 
Infections

16:00 uur, Senaatszaal (W)
Promotie mw. Y. Hu
Essays on the Governance of Agri-
cultural Products

5 oktober
11:00 uur, Senaatszaal (W)
Promotie mr. H.J. de Graaff
De juridische positie van foren-
sisch accountants in Nederland

13:30 uur, Senaatszaal (W)
Promotie mw. drs. K. 
Greaves-Lord
Roots of Anxiety

16:00 uur, Aula (W)
Afscheidscollege prof.dr. B. Lach-
mann
“The Real Open Lung Story”

10 oktober 
11:45 uur, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie D. Fatehi
Technical Quality of Deep Hyper-
thermia Using the BSD 2000

13:45 uur, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie drs. L.J.M. Dekker
Proteomics of Body Fluids

15:45 uur, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie drs. S.P.G. Frankema Qua-
lity in Trauma Care Systems

11 oktober
11:00 uur, Senaatszaal (W)
Promotie mw. mr. H. Nevo 
Definition of the Relevant Mar-
ket: (Lack of Harmony) Between 
Industrial Economics and Compe-
tition Law

13:30 uur, Senaatszaal (W)
Promotie mw. drs. E.M.L. 
Verschuur. Nurse-led Follow-up 
and Palliative Care of Esophageal 
Cancer Patients

16:00 uur, Senaatszaal (W)
Promotie drs. J.K. Helderman
Bringing the Market Back In?

12 oktober
13:30 uur, Senaatszaal (W)
Promotie drs. J.F. Felix
Aetiological Studies in Oesopha-
geal Atresia / Tracheo-Oesophgeal 
Fistula

16:00 uur
Aula (W)
Oratie dr. D.L. van 
Knippenberg
“Understanding Diversity”

H= campus Hoboken, 
Faculteit Erasmus MC - 
Dr. Molewaterplein 50
W = campus Woudestein, Burg. 
Oudlaan 50
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UREN OP ZOEK NAAR 
EEN PLAATJE

Het vlees is zwak - en het gemak om je onderbuikse verlangens instant te 
vervullen wordt met het fenomeen internet buitensporig veel groter. “Je 
doet het één, twee, drie keer. En daar kan je dan in blijven hangen.” Gert-Jan 
Meerkerk schreef een dissertatie over ‘compulsief internetgebruik’, oftewel 
internetverslaving.               tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse

D
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DE MOBILITEIT 
VAN STAPPERS
Uitgaan en stappen is een populaire vorm van 
vrijetijdsbesteding van de moderne mens. 
Rianne van Loon is zelf veel bezig met uit-
gaan en heeft haar hobby kunnen omzetten 
in een masterthesis. 

Van Loon combineert in haar thesis een 
aantal trends. Eén daarvan is dat mensen in 
steeds minder vrije tijd steeds vaker activi-
teiten ondernemen. We moeten onze vrije 
tijd dus efficiënt indelen. Tegelijkertijd zijn 
mensen tegenwoordig mobieler, dus als zij 
gaan stappen, zijn ze niet meer gebonden aan 
hun eigen stad. In Nederland liggen steden 
dicht bij elkaar dus de drempel om naar een 
andere stad te reizen zou lager kunnen liggen. 
Voor de clubscene in steden is het interessant 
te weten hoe mensen hun uitgaanslocatie 
kiezen. De vraag die centraal staat in het 
onderzoek is daarom: ‘Hoe staat het met de 
concurrentiepositie van Nederlandse steden 
met betrekking tot de clubscene?’ 
Van Loon heeft haar data verzameld door 
enerzijds vragenlijsten te laten invullen door 
mensen die veel uitgaan en anderzijds inter-
views te houden met organisatoren van fees-
ten. In de driehonderd ingevulde enquêtes en 
de negen interviews zijn dezelfde onderwer-
pen aan bod gekomen. Hierdoor kan de infor-
matie van de productie- en consumentenkant 
goed vergeleken worden. 
De concurrerende positie van Nederlandse 
steden wat betreft uitgaan, hangt af van de 
locatie van de stad en het imago. Uit het on-
derzoek blijkt dat respondenten bij hun keuze 
waar te gaan stappen vooral letten op dj, 
soort feest, de prijzen en de bereikbaarheid. 
Of uitgaansgelegenheden dicht bij huis lig-
gen, speelt blijkbaar een minder grote rol. De 
mobiliteit van stappers hangt af van leeftijd, 
geslacht en waarschijnlijk ook van woon-
plaats. Mensen uit Amsterdam blijken het 
minst bereid te reizen en mensen uit lande-
lijke gebieden zijn juist meer bereid te reizen 
in vergelijking met mensen uit de Randstad. 
De grote mobiliteit onder stappers betekent 
dat steden mensen van buitenaf kunnen trek-
ken. Voor steden met een goed imago zoals 
Rotterdam en Amsterdam is dit voordelig, 
maar voor steden zoals Den Haag en Utrecht 
kan dit negatief werken in de concurrentie-
strijd. Inwoners van kleine steden reizen im-
mers makkelijk naar een stad die in hun ogen 
meer te bieden heeft. LS

Rianne van Loon: ‘Prospects of Dutch Cities on 
an Flowering Nightlife Experience’, Rotterdam 
2007. 

Thesis

Toch noemt hij in zijn proefschrift – getiteld 
‘Pwned by the Internet’ – een aantal ‘compul-
sieve internetgebruikers’ van tussen de zestig à 
zeventigduizend volwassenen. “Maar ik had de lat 
ook ergens anders kunnen leggen. Zeg me dat je 
tienduizend internetverslaafden wilt, dan stel ik de 
criteria scherper en dan krijg je dat aantal. Het zijn 
altijd tamelijk arbitraire uitspraken. Je kunt ook in 
meer of minder mate last hebben van compulsief 
gedrag.”
Compulsief gedrag is wanneer iemand zo excessief 
gericht is op een bezigheid, dat het innerlijke welbe-
vinden en het sociale leven van het gezin, het werk 
en de vriendenkring worden aangetast. “Bij inter-
netten spreken we dan van ‘internetverslaafden’ 
en zelfs van ‘internetweduwen’ –  oudere dames of 
heren die naar RTL 4 kijken en erachter komen dat 
hun echtgenoot eigenlijk nooit meer naast ze zit op 
de bank. Want die zit boven te internetten.”

Hartstikke saai  De hoogste tijd 
om het misverstand uit de weg te ruimen. 
“Internetverslaving bestaat eigenlijk niet”, stelt 
Meerkerk na zijn onderzoek waarbij zelfverkozen 
internetverslaafden zijn geïnterviewd en 
geënquêteerd. “Een compulsieve gebruiker is 
meestal geobsedeerd door iets specifieks wat 
op het internet te vinden is. Zoals pornografie, 
chatprogramma’s of videogames. Het internet 
faciliteert. Daarin zit ook het gevaarlijke. Internet 
heeft het zoveel gemakkelijker gemaakt om 
bijvoorbeeld pornografie te zien. Waar het gedrag 
vroeger latent bleef, is er nu geen barrière om 
eindeloos op zoek te gaan naar porno. Je IP-adres is 
dan wel ergens bekend, maar zeker in je subjectieve 
beleving ben je anoniem bezig op je kamertje.” 
Hoe wordt je eigenlijk internetverslaafde?  “Wan-
neer iets nieuw is, is iets leuk. Dan kun je daar wel 
eens veel tijd in stoppen. Je doet het één, twee, drie 
keer. Dat is niet vreemd. Maar sommigen blijven 
erin hangen. En voor henzelf voelt het dan ook niet 
meer als ‘leuk’. Het wordt een gevoel van: ik kan 
het niet meer laten.” 
Meerkerk vervolgt: “Ik heb laten zien dat het 
compulsieve gedrag vaak samen gaat met per-
soonlijkheidskenmerken die we ook zien bij andere 
verslavingen, zoals gokken. Mensen die bijvoor-
beeld tamelijk impulsief zijn in hun zoektocht naar 
prikkels, en niet direct nadenken over de gevolgen, 
lopen meer kans om toe te geven aan de verleiding. 
Ook met een lagere emotionele stabiliteit loop je 
meer risico. Wanneer je chronisch niet lekker in je 
vel zit, eigenlijk. Dan zie je dat mensen op zoek 
gaan naar prikkels, zodat ze afstand kunnen nemen 
van de dagelijkse beslommeringen. Coping heet dat 
netjes.”
Hoewel Meerkerk zelf meestal nadenkt voordat 
hij ergens aan begint, en niet zo gevoelig is voor 
verslavingen – ‘ik heb de hele dag nog niet gerookt’ 
– kan hij zich enigszins verplaatsen in een internet-

verslaafde. “Iedereen kent vast de ervaring dat je 
’s avonds ‘nog even’ iets ging doen op het Internet, 
maar dat het dan opeens één uur ’s nachts is gewor-
den. Maar met chatten of games heb ik niet zoveel. 
Ik heb het spel ‘Second Life’ eens geprobeerd. Je 
kunt dan bijvoorbeeld op zoek gaan naar de digitale 
balie van de gemeente Zoetermeer. Dat is toch hart-
stikke saai? Pornografie kan ik dan beter begrijpen. 
Je ziet dat hierbij iets speelt dat ook bij gokversla-
ving terugkomt. Namelijk het willekeurige van de 
prijs. Je weet niet hoeveel en wanneer de gokauto-
maat uitkeert. Dat triggert op de een of andere ma-
nier. Ik sprak iemand die verslaafd was aan porno 
op Internet. Die zei dat hij steeds weer op zoek 
ging naar net dat ene plaatje. Dat kan dan weer 
uren duren.” Hetgeen trouwens ook een rol lijkt te 
spelen bij internetverslaving, zegt hij vilein, “is een 
fenomeen dat we ook veel bij studenten terugzien: 
procastinatie. Zeg maar uitstelgedrag. Dan blijf je 
internetten om maar niet aan de slag te hoeven.”

Lusten botvieren  Dan komen we toch 
op de onvermijdelijke vraag: wat moeten we eraan 
doen? Meerkerk: “Eigenlijk ben ik geen fan van 
overheidsingrijpen. Internet is een vrijplaats en 
moet dat ook blijven. Iedereen heeft de kans om 
zich hier te uiten en te doen wat hij of zij wil. Je 
zou, inderdaad, misschien ook kunnen zeggen dat, 
wanneer men zijn lusten kan botvieren op het net, 
de werkelijke maatschappij er minder last van heeft. 
Het is speculatie. Maar aan de andere kant: ik heb 
zelf twee zonen en ik moet er niet aan denken dat...
nou ja, bij kinderporno denk ik er dus weer heel 
anders over.” 
“Ik geloof wel dat we een vinger aan de pols moeten 
houden. Dat doen we misschien nog te weinig. Mijn 
onderzoek is gefinancierd door Stichting Volksbond 
Rotterdam. Het was echt niet zo dat de reguliere 
subsidiekanalen in de rij staan voor dit onderzoek. 
Er is veel scepsis. Het zijn de media die het vooral 
oppikken. De politiek heeft het nauwelijks over 
internetverslaving. Maar de ontwikkeling met inter-
net zet zich alsmaar door. Je hebt al van die speciale 
‘tactiele’ suits die je aan kan trekken. Stel je voor 
dat ik dan bijvoorbeeld mijn arm betast, dan voel jij 
dat ook, via digitale computersignalen die de hele 
wereld over kunnen. En er zullen vast spellen ko-
men die veel beter zijn dan Second Life. Waar echt 
van alles te doen is en waarin iemand zichzelf nog 
sneller kan verliezen. We moeten weet hebben van 
de gevaren. Daar kunnen we bestaande of nieuwe 
behandelingen op afstemmen. Daarvoor is vervolg-
onderzoek nodig.” 

‘Pwned by the Internet – explorative research into 
the causes and consequences of compulsive internet 
use’ is een uitgave van het IVO, Rotterdam. Gert-Jan 
Meerkerk verdedigde zijn proefschrift op 20 septem-
ber aan de Erasmus Universiteit.



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.
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VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

Native Speakers

Do you enjoy talking?
Now you can get paid for doing it!

We have a job for you!
in an established international

market research call center

What we are looking for people who:

* are fl uent in English (UK, US,CAN, AUS
or NZ accents only), German, French,

Dutch, Spanish, Italian, Greek, Turkish,
Scandinavian languages, Czech, Russian,

classic Arabic and any other languages

* have MBO, HBO or University level
education or relevant work experience

* have basic computer & basic English skills
* have SoFI & work permit for the Netherlands

* are available for & want fl exible hours
* have very good communication skills

*are outgoing & enthusiastic
* live in the Rotterdam Area (not over 35km
from the city centre - exceptional cases may

be considered).

As an International Agent you will be calling
businesses & consumers throughout the
world gathering market research data for

major international companies.

Plus you’ll never have to sell anything!

If you think you are the right person for this 
job please email your CV with a letter of

motivation to jobs@gdcc.com
or call 010 300 3000

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.

ICSB Marketing en Strategie 
zoekt ondersteuning

Welke gevorderde (bachelor of master) 

student(e) met affi niteit voor marketing en of 

strategie komt 2 dagen per week ons marke-

ting adviesbureau in Kralingen versterken?

Neem voor meer informatie contact op met 

Jasper Thijs, 452 8602 of jasperthijs@icsb.nl

  

voert klanttevredenheids-
onderzoeken uit en zoekt

 studenten 
voor telefonische interviews 

(niet verkopen!)

Je kunt bij ons werken vanaf 2 dagdelen 
per week en je verdient vanaf € 10,- 

bruto per uur. Ons kantoor is zeer goed 
bereikbaar (naast een metrostation).
Geïnteresseerd? E-mail je CV naar 

info@hussaartsdevos.nl of bel 
(010) 4582909.

Pantapasin International 
(recruitmentbureau) zoekt studenten 
(1e-2e jaars) voor werkzaamheden 
binnen het secretariaat (corresponden-
tie, telefoon, database). Minimaal 12 
u/w. Flexibele uren mogelijk. Neder-
lands en Engels. Tel: 010-4444500. 
Email: info@pantapasin.com.

Advocatenkantoor Touw
te Bergen op Zoom vraagt:

STUDENT(E) RECHTEN
(oproepkracht)

voor lichte administratieve
werkzaamheden.

Inlichtingen: mw.mr. E.D. Touw,
Tel.: 0164-261111

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)

VIND JE HET LEUK OM KENNIS 

OVER TE DRAGEN?

Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vakken Biologie, 
Economie, Geschiedenis, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A en B 
en de moderne vreemde talen komt de Universiteit Leiden graag in contact met 
(assistent)docenten. Uitermate leerzaam en goede verdiensten: €115 per dag. Je 
kunt rekenen op een gedegen opleiding. Heb je minimaal een 8,5 (CSE) voor het 
vak waarvoor je belangstelling hebt en hoge cijfers voor je overige vakken, mail dan 
je CV en ingescande cijferlijst van de middelbare school naar Gabriela Estramil: 
sollicitaties@sslleiden.nl.  Zie ook www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.

DE LA FUENTE & OOSTERVEEN 
ADVOCATEN 

zoekt een rechtenstudent met een goede 

beheersing van de Spaanse taal voor de 

functie van (parttime) 

JURIDISCH MEDEWERKER (m/v)

Leuke werkomgeving en interessant 

werk in Nederlands en Spaans recht in 

nauwe samenwerking met ons kantoor 

in Spanje.

Geïnteresseerden in deze vacature 

kunnen hun CV sturen naar:

DE LA FUENTE & OOSTERVEEN 

ADVOCATEN

T.a.v. E. de la Fuente González, LL.M.
E-mail: fuente@fuente-oosterveen.com
Website: www.fuente-oosterveen.com

Hotel van Walsum *** 

aan de Mathenesserlaan zoekt

NACHTRECEPTIONIST 
voor 1 nacht in de week. 

Stuur uw reactie met CV naar 
josvandam@hotelvanwalsum.nl 
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STEM EN BEAT 
SPELEN KAT EN MUIS  
Het zijn roerige tijden in de Amerikaanse rapwe-
reld. Hardhitter 50 Cent en de smoother rappende 
Kanye West maken ruzie over wiens album het 
vaakst over de toonbank gaat. Degene die de min-
ste exemplaren verkoopt zal zich terugtrekken uit de 
muziekbizz, zo hebben beide mannen beloofd. De 
eerste prognoses wijzen erop dat 50 Cent de papie-
ren voor zijn uitkering alvast kan aanvragen. 
Een groter contrast met Pete Philly & Perquisite is 
bijna niet mogelijk. Deze Nederlandse groep debu-
teerde in 2005 succesvol met ‘Mindstate’, een no-
nonsense album waar de liefde voor muziek van af-
spatte. Ook in interviews lieten rapper Pete Philly 
en producer Perquisite weten ‘hun eigen ding te 
doen’ en weinig op te hebben met (Amerikaanse) 
collega-rappers.
Deze eigenzinnigheid komt waarschijnlijk voort uit 
het feit dat de muziek van Pete Philly & Perquisite 
geen traditionele hiphop is. Op Mindstate en nog 
meer op het onlangs verschenen ‘Mystery Repeats’, 
zappen de mannen tussen vele muziekstijlen. 
Behalve hiphop, zijn dit onder andere jazz, soul, af-
robeat, flamenco en klassieke- en Boeddhistische 
meditatiemuziek. 
Op hun website schrijven Pete Philly & Perquisite 
dan ook dat ze de hiphop ontgroeid zijn. Een weinig 
bescheiden opmerking, waar echter geen woord van 
gelogen is. Mystery Repeats is een bijzonder fraai 
plaatje en een belangrijke toevoeging aan de 
Nederrap. Want niet eerder verscheen er in ons land 
een hiphopalbum waarop zoveel muziekstijlen te 
horen waren, en dat tegelijkertijd zo sterk als een 
eenheid klonk. 
Het middelpunt van de zestien, sterk verschillende, 
liedjes zijn het stemgeluid van Pete Philly en de rit-
mes van Perquisite. Muziekinstrumenten met een 
totaal ander karakter, die zich op dit album presen-
teren als natuurlijke eenheid. Philly klinkt alsof hij 
probeert de beat te snel af te zijn met zijn kleurrijke 
en soepele stemgeluid. De beat laat zich op haar 
beurt niet van de wijs brengen en wisselt steeds van 
patroon. Een soulvol kat-en-muisspel is het resul-
taat, met de luisteraar als blijde lachende. JS

Twee collega’s van het Wiskundig instituut blijven 
op een vrijdagmiddag wat langer dan gebruikelijk 
op hun werk hangen. Ze zitten met een ‘steentje’ 
in hun schoen, een probleem dat ze maar niet ge-
kraakt krijgen. Met slechts een schoolbord en een 
krijtje doen ze een ultieme poging. 
EM sprak Jan van den Berg, artistiek leider van 
Theater Adhoc die ook samen met Joke Tjalsma 
(Hertenkamp) acteert in het stuk.

Wat brengt je als theatermaker bij de abstracte 
natuurwetenschappen?   “Dat heeft een voorge-
schiedenis. We doen al vier jaar onderzoek en pro-
beren ontwikkelingen die in de wetenschap spe-
len, te verbeelden. Omdat er in de natuurweten-
schappen steeds meer gaande is dat we niet met 
ons blote oog kunnen waarnemen, noemen wij dat 
de verbeelding van de onzichtbare dimensie. De 
actuele wetenschappelijke ontwikkelingen zoals 
genenonderzoek en nanotechnologie zijn hoogst 
opwindend. Ze hebben alles te maken met wat er 
met ons als mensen en met onze toekomst gebeurt. 
We kunnen bijvoorbeeld met nanotechnologie ato-
men opnieuw rangschikken. Het is mogelijk om 
nieuwe materialen te ontwerpen, zoals glas dat 
zichzelf kan reinigen. Dat levert interessante sce-
nario’s op. Daarom vind ik het de taak van de 
kunstenaar om je met deze zaken te bemoeien en 
er dieper op in te gaan. Vroeger - denk aan 
Leonardo da Vinci - was het vanzelfsprekend dat 
kunstenaars zich daarmee bezig hielden. 
Tegenwoordig zijn de zaken in specialismen van 
elkaar gescheiden.”
 
Wat maakt de wiskunde interessant in een thea-
tervoorstelling? “Het was voor mij een logische 
keuze om me met wiskunde bezig te houden. In 
mijn vorige voorstellingen over deeltjesfysica had 

ik veel gesprekken met wetenschappers. Op een 
gegeven moment beginnen ze in wiskundige ter-
men te praten. Voor hen is het de meest heldere 
manier om erover te spreken. Maar ik als leek, en 
velen met mij, haken dan af. In die zin is het voor 
mij – al is het gewoon vakjargon – ook een on-
zichtbare dimensie. Het is extra interessant omdat 
je door wiskunde beter snapt hoe de natuur in el-
kaar zit. Wiskunde is de taal van de natuur, het is 
een abstracte taal. Wat ik probeer te vertellen is 
dat het de essentie is van ons menszijn. Door de 
abstractie krijg je een beter zicht op wie we zijn en 
wat we doen.”

Kun je daar een voorbeeld van geven? 
“Bijvoorbeeld de liefde. Is de liefde zo complex dat 
het ontglipt aan de wiskunde? Zeg maar de uit-
zondering op de regel, of is het ook de liefde on-
derhevig aan de abstractie van de wiskunde? 
Wiskundigen kunnen daar helder over nadenken.” 

Is de voorstelling ook voor leken te volgen?  
“Jazeker! De spelers in het stuk zijn zelf ook geen 
wiskundigen. Mijn eerste doel is om een leuke 
voorstelling te maken en niet om wiskunde uit te 
leggen. Het is toneel. De wiskunde fascineert mij 
wel. Vaak denk je dat je er een knobbel voor moet 
hebben. Maar zie je dan niet veel over het hoofd?  
Door het liefdesverhaal is de voorstelling voor ie-
dereen van begin van tot eind te volgen. Al is het 
maar omdat je je gaat afvragen: Hoe zit het dan 
bij mij?” AA

‘Met een schoolbord en een krijtje’ is op 3 en 4 okto-
ber te zien in de Rotterdamse Schouwburg. Voor 
meer informatie ga naar www.schouwburgrotter-
dam.nl of www.theateradhoc.nl 

MET EEN SCHOOLBORD EN EEN KRIJTJE 
Wetenschap en theater zijn op een speelse manier verenigd in de voorstellingen van Theater 
Adhoc. In hun nieuwste voorstelling, ‘Met een schoolbord en een krijtje,’ gaat het over de 
taal van de wiskunde. 

Artiest: Pete Philly & Perquisite; cd: Mystery Repeats; 
label: Anti
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“Rotterdam is altijd een stad geweest waar het ho-
moleven niet zo heel erg nadrukkelijk aanwezig ge-
weest is als in Amsterdam”, vertelt Ron de Koning 
van het COC. “Tegelijkertijd is die zichtbaarheid 
heel erg belangrijk. Je merkt natuurlijk aan alles in 
de krant van de afgelopen maanden, dat er dingen 
gebeuren die er aan bij kunnen dragen dat homo’s 
op straat minder duidelijk aanwezig durven te zijn. 
Dat is natuurlijk iets dat we met dit evenement pro-
beren te bestrijden.” 
In de aanloop naar het middelpunt van het zestigja-
rig jubileum, een tentoonstelling in de Kunsthal, 
worden een reeks debatten in De Unie, een roze 
filmfestival, en een pleinfeest georganiseerd. Het 
thema van de activiteiten is ‘De scene laat zich 
zien’.  De Koning: “Dat wil zeggen dat we niet naar 
binnen gekeerd zijn, maar aan heel Rotterdam en 
Nederland willen laten zien wat we doen en wat er 
de afgelopen jaren is gebeurd.”
Nadrukkelijk is een brede opzet gecreëerd. De 
Koning legt uit: “Het zijn activiteiten die, denk ik, 
ook een jong publiek aan kunnen en zullen spre-
ken.” En daar is bij het COC wel behoefte aan: “Ik 
kan niet ontkennen dat het COC door de jaren heen 
een wat suffig imago heeft opgebouwd.” 
Op het filmfestival, dat plaatsvindt in Lantaren/
Venster, worden een week lang films vertoond 

waarin het thema homoseksualiteit centraal staat. 
Aan het einde van die week verrijst aan de 
Schiedamse Vest een straatfestival. In een bus wor-
den films vertoond, Donner richt een leescorner in, 
en het Scapino-ballet verzorgt optredens. “Er komt 
uiteraard horeca bij”, vertelt De Koning, “en een 
Antilliaanse gay-komedie.”
De activiteiten zijn gericht op amusement, maar 
met een ondertoon van voorlichting. De Koning ver-
klaart: “Dat signaal zit er wel in, dat is het serieuze 
deel. Dat komt terug in een debattenreeks, in zaal 
De Unie.” 
Kan er niet gewoon een feestje gehouden worden? 
“Voor het COC liggen nog taken te wachten: juri-
disch is het in Nederland allemaal geregeld, maar 
op het maatschappelijk gebied is er nog een hoop te 
verbeteren. Er zijn gewoon heel veel groepen in 
Nederland waar tolerantie een moeilijk punt is, 
daarmee moet je in gesprek blijven.”
De Koning benadrukt niet pessimistisch te zijn over 
de homo-emancipatie: “Ik kan niet zeggen het in-
eens een erg donkere tijd is voor homo’s in 
Rotterdam. Dat is absoluut niet het geval. Het is 
heel vervelend om bepaalde dingen in de krant te le-
zen, maar ik denk dat Rotterdam over het algemeen 
een goede plaats is om te wonen.” GM

ROZE FEESTJE ROND JARIG COC
Op 17 oktober bestaat COC Rotterdam, de belangenvereniging voor homoseksuelen, zestig jaar. Met 
nieuwe elan wordt strijd gevoerd tegen een wat suffig imago.

‘Roze Filmweek’ is in Lantaren/Venster van 29 sep-
tember tot en met 5 oktober.
OUT! Fair, Schiedamse Vest, 6 oktober
Debat in de Unie, september t/m december
Tentoonstelling ‘Niet Verkeerd’, Kunsthal, vanaf 20 
oktober
Voor meer informatie ga naar www.60jaarout.nl

‘Behalve mijn linkeroog zijn er nog twee dingen die 
me niet in de steek hebben gelaten: mijn verbeelding 
en mijn geheugen.’ We horen de gedachten van Jean-
Dominique Bauby, hoofdredacteur van het Franse 
modeblad Elle. Volledig verlamd door een beroerte, 
telt hij, vanuit een ziekenhuisbed zijn zegeningen. ‘Ik 
kan me alles voorstellen, ongeacht wat, wie of waar.’
‘The diving bell and the butterfly’, origineel ‘La scap-

handre et le papillon’, blijft maar kort stil staan bij de 
schuld en woede die Jean-Do na zijn toeval teisteren. 
Al snel nemen het intelligente vermogen tot zelfrelati-
vering en humor de overhand. Met hulp van een lo-
gopediste leert hij communiceren met zijn enige func-
tionerende lichaamsdeel. Het knipperen van zijn lin-
keroog is genoeg om te beginnen aan een moderne 
versie van Dumas’ ‘Le Comte de Monte-Christo’. 

Inderdaad. Het klinkt allemaal te mooi om waar te 
zijn. Alleen een ware meester maakt met deze ingre-
diënten een bezienswaardige film. 
De Amerikaan Julian Schnabel is zo iemand. Met een 
veelvuldig, maar zorgvuldig gebruik van visuele 
trucs, worden we heen en weer geslingerd in de tijd 
en wordt het verhaal afwisselend door het oog van 
Bauby of van een afstand verteld. Hierdoor ontstaat 
een veelzijdig beeld van de spannende en innemende 
Fransman, als onzekere vader, gedreven kunstenaar, 
egocentrische minnaar, en nergens verzakt de film in 
het moeras dat melodrama heet. Tegen alle waar-
schijnlijkheid in dus geen aanzwellende violen en 
overdreven tranentrekkerij bij een man op zijn sterf-
bed. De spaarzaam gebruikte en subliem gekozen 
muziek, maakt de film luchtig waar hij te zwaar 
dreigt te worden en juist emotioneel op onverwachte 
momenten.
‘The diving bell and the butterfly’ verenigt zwaarte 
en lichtheid, sociaal isolement en fantasie, de beslo-
tenheid van een duikersklok en de vrijheid van een 
vlinder. In deze fantastische vertelling voltrekt zich, 
aan de randen van het bestaan, een lofzang op het le-
ven. Jean-Dominique Bauby neemt ons bij het schrij-
ven van zijn boek mee langs zijn diepste dalen en 
hoogste pieken. Maar alles met de nodige humor en 
een feilloos gevoel voor schoonheid. Zelfs de grootste 
cynicus zal moeite hebben het droog te houden. 
De film is een lust voor het oog, oor en – vooruit – 
het hart. En waarschijnlijk een van de beste films van 
het jaar. GM

EEN BETOVEREND REQUIEM
Regisseur Julian Schnabel verfilmde het onwaarschijnlijke, maar waargebeurde verhaal van 
een man die volledig verlamd een roman weet te schrijven. En maakte hiermee een oogstrelend 
eerlijk portret, zonder zich te willen vertillen aan onnodig grote thema’s. 

‘The diving bell and the butterfly’ draait dagelijks in 
Cinerama.

Foto uit de tentoonstelling ‘Niet Verkeerd’.
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‘Niet geschikt voor onder de achttien’ staat er op 
een bordje bij de balie. De inhoud van de tentoon-
stelling kan schokkend zijn. Bodypoliticx is een 
grote overzichtstentoonstelling waarin een veel-
heid aan seksueel getinte kunst en documentatie 
aan bod komt. Kunst, pornofilms, installaties, 
sculpturen, foto’s en tijdschriften uit de afgelopen 
eeuw zijn gebroederlijk naast elkaar geplaatst. 
Rond de zeventig kunstenaars nemen deel aan de 
tentoonstelling. Er is werk te zien van bekende he-
dendaagse kunstenaars als Bruce Nauman, wiens 
neoninstallatie van neukende paren boven de in-
gang van de bovenste verdieping prijkt. 
Daarnaast is er volop aandacht voor alle vormen 
die afwijken van de norm en subculturen. Van so-
domie tot sadomasochisme. Zo zijn er de replica’s 
van foto’s van de aan aids overleden fotograaf 
Robert Mapplethorpe waarin hij zichzelf onder 
meer met een zweep in de anus afbeeldt. Iets min-
der expliciet is de ‘Sadistopia’ uit 2007 van Joep 
van Lieshout. Zijn ruimtevullende installatie is een 
combinatie van  fitnessruimte en folterkamer. 
Voor de argeloze bezoeker zijn niet alle beelden die 
hij voorgeschoteld krijgt even duidelijk te plaat-
sen. Een groezelige film van William E. Janes blijkt 
een opnieuw gemonteerde politiebewakingsfilm 
van een toilet uit 1962 te zijn. Op basis van deze 
beelden werden dertig mannen in Ohio wegens so-

domie veroordeeld. Een vitrine met foto’s van de 
pornoactrice Marilyn Chambers verwijst naar een 
schandaal in de jaren zeventig. Chambers was 
hoofdrolspeelster in de pornofilm ‘Behind the 
Green Door’ (1972). Kort daarvoor echter was zij 
model voor het wasmiddel Ivory Snow. Met een 
stralende tandpastaglimlach en een baby op de 
arm staat zij als de ideale huisvrouw op een pak 
wasmiddel.
Florian Waldvogel, curator van de tentoonstelling, 
benadrukt dat de tentoonstelling de porno niet wil 
veroordelen of goedkeuren. Porno is volgens hem 
onderdeel van de maatschappij en dringt zich in 
allerlei vormen aan ons op. Waldvogel die voor de 
samenstelling van de tentoonstelling talloze por-
nofilms bestudeerde wil een politiek correcte hou-
ding vermijden. ‘Ik kijk op een andere manier naar 
pornofilms,’zegt hij. ‘Mij interesseert onder meer 
de dramaturgie, de narratieve structuur en de set-
ting van zo’n film. Porno heeft weinig met de reali-
teit te maken. Net zomin als de Hollywoodfilm.’ 
AA

‘Bodypoliticx’ is te zien tot en met 16 december in 
Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst. 

BODYPOLITICZ VOOR BOVEN DE 18
Onder de naam Bodypoliticx  presenteert Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst, 
een overzichtstentoonstelling. Centraal staat de rol van porno en seks in de hedendaagse 
maatschappij.  

DRIE DANSSTIJLEN 
IN EEN AVOND
Na de hit ‘Heartland’ brengt Scapino Ballet 
Rotterdam ‘Waveland’. Ook in dit ballet zijn 
drie dansstijlen in één voorstelling samenge-
bracht. Speciaal voor EUR-studenten is er een 
kortingsactie en een gratis inleiding op de 
voorstelling. 

‘Waveland’ bestaat uit drie premières van de huischo-
reografen van het Rotterdamse dansgezelschap 
Scapino; Ed Wubbe, Marco Goecke en Georg 
Reischl. Ed Wubbe, die ook artistiek directeur is van 
Scapino, brengt een nieuw stuk op basis van duetten. 
Centraal daarin staat de expressie van tegenstrijdige 
gevoelens, zowel de behoefte aan menselijk contact 
als het verlangen om alleen te zijn. Marco Goecke is 
een van de meest geprezen jonge choreografen van 
dit moment. Zijn ensemblestuk ‘Bravo Charlie,’ ver-
wijzend naar het militaire alfabet, heeft donkere kan-
ten maar ook relativerende humor. Daarbij gebruikt 
hij de muziek van Keith Jarrett, The Köln Concert. 
Georg Reischl ten slotte is gefascineerd door de vele 
uitdrukkingsmogelijkheden van het lichaam. Voor 
zijn ‘dansstuk Geraum’ ontwikkelde hij een nieuwe 
dansstaal. Met twaalf dansers ging hij als volgt te 
werk: een ruimte van tien bij tien wordt vol gezet met 
meubels. De dansers moesten er een weg in vinden. 
Na lang repeteren konden ze zich zelfs geblinddoekt 
er doorheen bewegen. Reischl nam wat in het fysieke 
geheugen van de dansers is opgeslagen als uitgangs-
punt. Hij maakte zijn choreografie op basis van de 
bewegingen van de dansers.  De installatie van meu-
bels staat in de foyer van de Schouwburg opgesteld,  
waar voorafgaand aan de voorstelling een aantal 
dansers een demonstratie zal geven. AA

After Robert Mueller, ‘La veuve du Coureur’ (1957/2007).

‘Waveland’ is te zien in de Rotterdamse Schouwburg 
van 3 tot en met 6 oktober. Toegang: normale prijs 
vanaf € 14,-,  via Erasmus Cultuur op 3 oktober  € 5, 
inclusief inleiding. Voor meer informatie ga naar  
www.scapinoballet.nl <i>



9 OCTOBER
SG Filmclub presents Rosetta
Directed by J.P. & L. Dardenne, 1999. The first scene, like almost all others, is a fighting scene. A girl, about 
18, is sacked from her factory work because her trial period is over. The girl, Rosetta, is quite upset and the 
cops will have to arrive to get her out. She has her reasons: she lives in a caravan, with her alcoholic mo-
ther. She goes looking for work as some go to the war. Treasons, murders are in her mind, if not in her acts. 
French spoken and English subtitles. Entrance is free and registration is not required. Location: Room B-4, 
Woudestein. Time: 19.30 – 21.45 hrs.

WORKSHOP

DEBAT

FESTIVAL

TENTOONSTELLING

FILM
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T/M 30 SEPTEMBER
Peace in the Park
Ook wel oren naar een ijspicknick? Schrijf je 
dan in voor Peace in the Park! De eerste editie 
op zondag 8 juli was een groot succes. Als het 
mooi weer is, vinden er spontane Peace, Love & 
Ice cream-picknicks plaats in een willekeurig 
park in Rotterdam. Een heerlijke plek met zit-
zakken, kleden, stoelen en een lange tafel met 
leuke mensen, lekkere wijntjes uit de wijnkar 
van Camiel en gratis Ben & Jerry’s ijs. Deze 
picknick wordt gehouden op locaties als de 
Oude Haven, Maritiemmuseum, Mariniersmu-
seum, Havenmuseum en Leuvenhaven. 
De exacte locatie en data van deze Peace in the 
Park-picknicks worden aangekondigd op de 
website www.peaceinthepark.nl. 

27 SEPTEMBER
Officiële opening van Erasmus Galerij Woudestein
De tentoonstelling ‘Without value’ is de eerste tentoonstelling van de Erasmus Galerij op het com-
plex Woudestein. De Erasmus Galerij is 4 september verhuisd van de Medische Faculteit naar Wou-
destein. In de Erasmus Galerij is een installatie te zien van Max von Kreyfelt. De installatie bestaat 
uit onder meer een zestal fotobeelden van het Kennemerduingebied. Een onderdeel van de installa-
tie is de ongelimiteerde verkoop van gesigneerde werken gedurende de looptijd van de expositie. 
Openingstijden Erasmus Galerij: ma t/m vrij 9-18 za 9-12 uur.  Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Burg. Oudlaan 50, Ingang Universiteitsbibliotheek. Tijdstip opening: 17.00- 18.00 uur.

2 OCTOBER
SG Filmclub presents 
Donnie Darko
Directed by Richard Kelly, 2001. During the pre-
sidential election of 1988, a teenager named 
Donnie Darko sleepwalks out of his house one 
night, and sees a giant, demonic-looking rabbit 
named Frank, who tells him the world will end 
in 28 days, 6 hours, 42 minutes, and 12 seconds. 
He returns home the next morning to find that 
a jet engine has crashed through his bedroom. 
As he tries to figure out why he survived and 
tries to deal with people in his town, like the 
school bully, his conservative health teacher, 
and a self-help guru, Frank continues to turn up 
in Donnie’s mind, causing him to commit acts 
of vandalism and worse. English spoken and 
Dutch subtitles. Entrance is free and registration 
is not required. Location: Room B-4, Woudestein. 
Time: 19.30 – 21.45 hrs.

2 OCTOBER
The Pornographic Universe: 
Celebration of extinction of desire?
Porn has carved its way into mainstream society: look at the 
millions of porn sites on the Internet, billboards of naked la-
dies on the streets, the increasing number of breast implan-
tations and even vaginal ‘corrections’. Does this mean the 
wet dream of the porn lover has become reality? Are we li-
ving in a PORNOGRAPHIC UNIVERSE, a world where sex is ac-
cess unlimited? Or is it an omen of the moral bankruptcy of 
our culture – where sexuality degenerates in an erotic bore-
dom and desire eventually extinguishes? In addition to the 
exhibition BODYPOLITICX, where these questions are raised 
by a large number of contemporary artists, Studium Genera-
le is organising in cooperation with Witte de With, centre for 
contemporary art Rotterdam, an evening-filling programme, 
where porn and especially the ‘pornofication of our culture’ 
become transparent and open for discussion. English event 
with prof. Jos de Mul, Judith Visser (writer), Rob van Gerwen 
(Phd Philosphy), Florian Waldvogel, Dylan van Rijsbergen. 
Moderator Awee Prins (Phd). Location: Witte de With, Witte 
de Withstraat 50. Time: 20.00 - 23.30 hrs. Note: Restricted to 
visitors 18 years or older.
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T/M 26 OKOTOBER 
Het landschap en het naakt, Maurice Bulsing 
Voor deze tentoonstelling is een selectie gemaakt van recente tekenin-
gen waarin naast fysieke ook landschappelijke elementen worden geïn-
troduceerd. De overeenkomst tussen de twee thema’s, natuurlijke vor-
men en vloeiende lijnen, zorgen voor directe herkenning. De verschillen 
daarentegen weken de vormen los van hun figuratieve traditie. In het 
werk wordt boven alles geprobeerd uitdrukking te geven aan de per-
soonlijke gemoedstoestanden van de maker bij fysieke en landschappe-
lijke ervaringen. Locatie: Faculty Club, Woudestein.

11 OCTOBER
Lecture & Discussion Ideological Gap: 
recent Dutch political changes.
The Netherlands recently lost its political innocence, but still without re-
vealing any really new or original ideological face. Since the 1960s it was 
seen as a progressive and liberal country with, for example, political 
room for abortion, euthanasia, gay marriage and easy access to drugs 
and pornography. Nowadays it’s widely regarded as neo-liberal but with 
a tendency to racism and strangely mixed progressive and reactionary 
views. What significance have the murders of Pim Fortuyn and Theo van 
Gogh, the career of Ayaan Hirsi Ali, the arrival of a Social-Christian go-
vernment and the special attention given to the right wing eccentric 
Geert Wilders? How do these recent political events relate to cultural 
changes worldwide, more particularly in Europe? Grahame Lock, profes-
sor of political philosophy at Nijmegen and Leiden Universities and Euro-
pean philosophy at Oxford University, will sketch out his proposed analy-
sis. Moderator is philosopher dr. Gijs van Oenen, related to the Faculty of 
Philosophy EUR.This program is organized with the Faculty of History and 
Arts. Lecture and Discussion in English with prof. dr. Graham Lock. Locati-
on: Room A-2. Time: 17.00-19.00 hrs. 

T/M 10 NOVEMBER
Elephant Parade
Vijftig manshoge kunstolifanten bepalen 10 weken lang het straatbeeld van de binnen-
stad. Elke olifant is op een andere manier vormgegeven door verschillende kunstenaars 
als Meidam Kleinjan, Jurriaan van Hall en zijn levenspartner Juul van den Heuvel en Rodri-
go Otazu. Vele bedrijven hebben inmiddels een eigen kunstolifant geadopteerd. Doel van 
de Elephant Parade is geld bijeen te brengen voor het eerste olifantenziekenhuis ter we-
reld in Thailand. Na Rotterdam zal de Elephant Parade ook andere wereldsteden aandoen.

T/M 29 OKTOBER 2007
International poster competition to greet the 
Shanghai World Expo 2010
In 2010 wordt in Shanghai, China, de Wereldtentoonstelling georgani-
seerd. Voorafgaand hieraan is een internationale afficheontwerpwed-
strijd gehouden, waarbij ontwerpers uit verschillende landen hun ideeën 
voor een poster voor de World Expo konden insturen. Een selectie van 
deze ontwerpen, waaronder die van de prijswinnaars, is te zien tijdens 
deze tentoonstelling. Toegang is gratis. Locatie: 4e etage van de Centrale 
Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110. 

T/M 25 NOVEMBER
Meyerowitz: Out of the Ordinary 1970–1980
De Amerikaanse ‘straatfotograaf’ Joel Meyerowitz was in de jaren zeventig van de twintigste eeuw een pionier op 
het gebied van de kleurenfotografie. Hij verruilde hij kleinbeeldcamera en zwart-witfilm in voor grootformaat vie-
wcamera en kleurenfilm.  Voor hem was een foto daarbij niet zozeer de weergave van die ervaring, maar een frag-
ment van de ervaring zèlf. Het resultaat van zijn zoektocht werd een gevoelige, meditatieve vorm van fotografie 
die naderhand wereldwijd navolging vond. De naam van Meyerowitz hoort thuis in het rijtje andere belangrijke 
fotografen als William Eggleston, Stephen Shore en Joel Sternfeld, die mede de doorbraak bewerkstelligden van 
de ‘serieuze’ kleurenfotografie, een medium dat vóór die tijd als ‘commercieel’ en artistiek oninteressant werd be-
schouwd.  Deze allereerste tentoonstelling van de kleurenfoto’s van Meyerowitz in Europa omvat 120 foto’s waar-
onder zowel vintage afdrukken als nieuwe digitale prints. Zij is samengesteld door Régis Durand en Joel Meyero-
witz i.s.m. het Jeu de Paume in Parijs waar zij haar première beleeft. Toegangsprijzen: 6 euro, studenten 3 euro. Lo-
catie: Las Palmas, Wilhelminakade 332. Openingstijden: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur.
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STUDEREN EN STUDIEKEUZE

Studeren met Dyslexie
Het eerste dagdeel is een algemene 
introductie en een inventarisatie van de 
meest algemeen genoemde studiepro-
blemen. Daarna gaat het onder andere 
over de leerstijl van de student en de 
invloed die dit heeft op het plannen en 
organiseren van je eigen leven en van 
de studieactiviteiten. Het gaat ook over 
effectief lezen en leren uit studieboe-
ken, het schrijven van notities, eindop-
drachten en scripties. 
Duur vier dagdelen. 
Kosten € 30

Studiekeuze
Deze cursus is bestemd voor studenten 
die sterk twijfelen aan hun huidige stu-
die of die met hun studie willen stop-
pen, maar nog geen alternatief hebben. 
Je leert vaardigheden die je nodig hebt 
voor het maken van een goede keuze, 
maakt  opdrachten en er wordt een 
interessetest afgenomen. 
Duur vier bijeenkomsten 
Kosten  € 30

Effectief studeren
Je leert hoe je grote en kleine hoeveel-
heden studiestof op adequate wijze 
bestudeert in de daarvoor geplande 
tijd. Je oefent met concrete studiestof, 
waarbij het onderscheiden van hoofd- 
en bijzaken voorop staat. De methode 
bestaat uit: het bestuderen van tekst en 
studieplanning. 
Duur vijf bijeenkomsten van 
 drie uur 
Kosten € 30
 Er zijn aparte cursussen 

Uitstelgedrag aanpakken
Je bent gemotiveerd voor je studie, 
maar stelt het studeren telkens uit. In 
deze cursus word je geholpen inzicht 
te krijgen waarom je blijft uitstellen 
terwijl je weet dat je je er ellendig door 
gaat voelen. Je leert je uitstelgedrag 
aan te pakken. 
Duur vier dagdelen
Kosten € 30

Bewust Beter Brein
Wil jij slimmer en sneller studeren? En 
ook nog eens meer en makkelijker ont-
houden? In deze training  leer je (op-
nieuw en) beter studeren. Je leert ef-
fectiever studeren door beter plannen, 
prioriteren en controleren, evalueren 
en verbeteren van je stijl en aanpak. Je 
leert efficiënter studeren door beter 
(snel)lezen, mindmapping, geheugen- 
en rekentechnieke. 
Duur vier maal vier uur
Kosten € 60

Effectief studeren voor geneeskunde-
studenten
Je leert hoe je grote en kleine hoeveel-
heden studiestof op adequate wijze 
bestudeert in de daarvoor geplande 
tijd. Je oefent met concrete studiestof, 

waarbij het onderscheiden van hoofd- 
en bijzaken voorop staat. De methode 
bestaat uit: het bestuderen van tekst 
en studieplanning. Deze cursus wordt 
waar mogelijk toegespitst op de leersi-
tuatie van geneeskundestudenten. 
Duur vijf bijeenkomsten van 
 drie uur 
Kosten € 30

Mindmapping voor Geneeskunde-
studenten 
Je leert hoe je heel veel in een korte 
tijd kunt verwerken, leren en blijvend 
kunt onthouden. Je leert “mind map-
pen” maken van en vertrouwen op je 
nieuwe kennisvaardigheden. Je krijgt 
inzicht in werkingsmechanismen van 
je hersenen en hoe jij die kan beïnvloe-
den. Je werkt met je eigen studiema-
teriaal. 
Duur twee maal twee uur en  
 een kwartier (op twee dagen)
Kosten € 25

SCHRIJVEN EN ANDERE SCRIPTIE-
VAARDIGHEDEN 

Interviewtechnieken
Voor studenten die in het kader van hun 
scriptie/onderzoek/paper interviews 
willen afnemen is deze cursus een 
goede voorbereiding. Je leert hoe je 
een onderzoeksvraag omzet in een in-
terviewschema, wat de valkuilen zijn en 
waar je in de praktijk op moet letten. Je 
krijgt feedback op je eigen interviews. 
Duur een dag 
Kosten € 30

Scriptievoorbereiding  
Hoe kom je aan een onderwerp? En 
hoe kom je tot een goede probleem-
stelling? Welke afspraken maak je met 
je begeleider? Hoe breng je structuur 
aan in je scriptie? Na deze workshop 
kun je goed voorbereid starten met je 
scriptie en weet je hoe je later om kunt 
gaan met eventuele problemen. 
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur
 Let op: aparte bijeenkom- 
 sten voor economen! 
Kosten € 20

Scriptievoorbereiding voor economen  
Hoe kom je aan een onderwerp? En 
hoe kom je tot een goede probleem-
stelling? Welke afspraken maak je met 
je begeleider? Hoe breng je structuur 
aan in je scriptie? Na deze workshop 
kun je goed voorbereid starten met je 
scriptie en weet je hoe je later om kunt 
gaan met eventuele problemen. 
Duur 1 bijeenkomst van 2 uur 
Kosten  € 20

Academisch Schrijven 
(Nederlandstalig)
Waar let je op bij het schrijven van een 
paper, werkstuk, of scriptie? Welke 
eisen gelden er voor inhoud, structuur 
en taalgebruik van wetenschappelijke 
teksten? Hoe breng je structuur aan in 
je tekst? Een intensieve cursus waarin 

het geleerde direct in de praktijk ge-
bracht wordt. 
Duur 7 bijeenkomsten van 
 2,5 uur  
Kosten EUR-studenten € 35 
 Niet-EUR student: € 100

Scriptiepresentatie
Het presenteren van de scriptie is 
bijzonder en gaat soms met span-
ning gepaard. Voor studenten die zich 
optimaal willen voorbereiden en die 
gerichte feedback willen krijgen over 
de presentatie van hun scriptie, is er de 
mogelijkheid een keer te oefenen. 
Duur maximaal 2 uur
Kosten € 30

Stressmanagement/ herkennen van 
en omgaan met spanningen
Wanneer is er sprake van stress? Hoe 
kun je signalen van stress herkennen? 
Wat zijn oorzaken en achtergronden 
ervan en hoe kun je stress voorkomen?  
En hoe kun je omgaan met stress en 
stress-gerelateerde problemen. 
Duur  een dag
Kosten  € 30

COMMUNICATIE

Onderhandelen en conflicthanteren
Je maakt kennis met verschillende tac-
tieken van succesvol onderhandelen en 
hun effecten. Je krijgt inzicht in strate-
gieën om met conflicten om te gaan. Je 
wordt bovendien geconfronteerd met 
praktijksituaties waarin je uitgedaagd 
wordt om het geleerde in de praktijk 
toe te passen. 
Duur een dag (ook op verzoek) 
Kosten € 30

Presenteren  
Hoe bouw je een presentatie op? Hoe 
en wanneer maak je gebruik van on-
dersteunende middelen? Hoe houd je 
de aandacht vast? Je scherpt je vaar-
digheden aan door middel van oefenin-
gen en krijgt individuele feedback. 
Duur een dag (ook op verzoek) 
Kosten  € 30

Teamwork / Teambuilding
Niet alle teams zijn succesvol. Wat een 
goed team kenmerkt en hoe je kunt 
bijdragen aan het succes van een team, 
hoe je anderen kunt stimuleren en ook 
aanspreken op hun verantwoordelijk-
heden leer je in deze workshop. 
Duur een dag (ook op verzoek) 
Kosten € 30

Vergadertechnieken 
Waar moet je op letten tijdens verga-
deringen? Hoe zorg je ervoor dat er 
naar je geluisterd wordt? Hoe geef je 
kritiek en hoe ga je er zelf mee om? 
Welke vergaderstijl past bij jou? Voor 
studenten die actief zijn in facultaire 
en universitaire overlegorganen of in 
verenigingen. 
Duur een dag (ook op verzoek) 
Kosten € 30

Scriptiepresentatie
Het presenteren van de scriptie is 
bijzonder en gaat soms met span-
ning gepaard. Voor studenten die zich 
optimaal willen voorbereiden en die 
gerichte feedback willen krijgen over 
de presentatie van hun scriptie, is er de 
mogelijkheid een keer te oefenen. 
Duur maximaal 2 uur
Kosten € 30

CCC Complete Communicatie en 
Controle
Wil jij beter communiceren in het 
algemeen en meer invloed en men-
senkennis in het bijzonder?  Door deze 
workshops ga je meer en beter zien en 
horen. Je vergroot je mensenkennis en 
leert hoe je met iedereen goed com-
municeert. Hierdoor zul je beter beïn-
vloeden, zonder manipulatief te zijn. De 
waarde van je kennis en ervaring wordt 
hierdoor nog veel verder vergroot. 
Duur vier maal vier uur
Kosten € 60

LOOPBAAN/ ARBEIDSMARKT: 
TRAININGEN VAN LABEUR

Netwerken & strategisch solliciteren
Bij de vervulling van vacatures voor 
hogere functies speelt netwerken een 
zeer grote rol. Niet netwerken in de 
zin van ‘kruiwagens en borrels’ maar 
netwerken als ‘een vorm van relatie-
management’. In deze cursus is er 
veel aandacht voor praktische toepas-
singen. 
Duur een dagdeel van 3 uur 
Kosten € 20

Training sollicitatiegesprekken
Dit is een praktische en deels indivi-
duele training waarin je je intensief 
voorbereidt op het sollicitatiegesprek. 
De eerste bijeenkomst is plenair. De 
tweede bijeenkomst bestaat uit een 
individueel oefensollicitatiegesprek. Dit 
gesprek wordt op de video opgenomen 
en nabesproken. 
Duur een hele dag en een oefen 
 gesprek van een uur op de  
 tweede dag
Kosten € 60

Voorbereiden Assessment 
In deze training maak je kennis met 
verschillende onderdelen van de As-
sessment Center methode en de 
Psychologische test. Je krijgt achter-
grondinformatie en tips hoe je je effec-
tief kunt voorbereiden. Maar bovenal 
ga je zelf aan de slag met Assessment 
Center opdrachten (nadrukkelijk niet 
met IQ tests). 
Duur een dagdeel 
Kosten € 20

CV en sollicitatiebrief 
De tijd is voorbij dat je met een stan-
daard CV en sollicitatiebrief op gesprek 
kwam. Nieuwsgierig naar de DO’s en 
DON’Ts van CV en sollicitatiebrief? Geef 
je dan op voor deze gratis workshop. 
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Duur 3 uur 
Kosten geen

Zelfanalyse met de MBTi 
In deze workshop ontdek je welk per-
soonstype je bent aan de hand van de 
Myer Briggs Type indicator (géén test 
of vragenlijst). Dit zelfinzicht helpt je bij 
het maken van allerlei keuzes (beroep, 
master, organisatie, bedrijf). 
Duur 3,5 uur
Kosten € 20

Manager van je eigen leven en 
loopbaan 
In deze workshop staat centraal: wat 
wil je werkelijk met je leven; doelen 
stellen en doelen bereiken. Aan de 
hand van NLP en andere technieken 
kom je steeds dichter bij wat je wer-
kelijk wilt en dat behelst meer dan het 
vinden van de juiste baan.  
Duur twee hele dagen. 
Kosten € 35

Loopbaan- & coachingstraject stu-
denten / pas afgestudeerden met een 
functiebeperking
Een maatwerk traject (van 5 bijeen-
komsten) waarin je tot op je toekom-
stige werkplek begeleid/gecoacht 
wordt. Met een functiebeperking heb je 
(soms) extra hobbels te nemen in het 
solliciteren en bepalen wat bij je past, 
dit traject helpt je daarbij. 
Duur vijf dagdelen
Kosten €20

Loopbaancoaching allochtone studen-
ten/ pas afgestudeerden 
Naast het trainen van sollicitatievaar-
digheden staan we in dit loopbaancoa-
chingstraject (1 dag en 8 dagdelen) ook 
uitgebreid stil bij culturele factoren 
die een rol spelen bij solliciteren. Een 
uitgebreide zelfanalyse, ten einde te 
weten welke baan bij je past, maakt 
ook deel uit van het traject. 
Duur een hele dag + 8 dagdelen 
Kosten geen

GROEPEN BEGELEID DOOR DE 
UNIVERSITEITSPSYCHOLOGEN

Studie-intensiveringsgroep
In een studie-intensiveringsgroep word 
je gestimuleerd om efficiënter, ef-
fectiever en regelmatiger te studeren. 
De nadruk ligt op het stimuleren van 

elkaar bij het opbrengen van discipline 
bij het studeren. De groep is nadrukke-
lijk niet bedoeld om inhoudelijk de stof 
met elkaar te bespreken. 
Duur tien bijeenkomsten van 
 een uur
Kosten geen

Tentamenangstgroep
Mensen die wegens spanning onder 
hun niveau presteren, twijfelen aan ei-
gen kunnen, zich onvoldoende kunnen 
concentreren, black-outs krijgen en/ of 
tentamens uitstellen, leren in deze trai-
ning hoe je een tentamen kunt voorbe-
reiden en maken zonder overmatige en 
hinderlijke spanning. 
Duur acht bijeenkomsten van  
 twee uur
Kosten geen

Autonomiegroep
Voor studenten die hun eigen wensen 
en grenzen niet aan kunnen geven, is 
er een psychotherapeutische groep, 
waarin ze ontdekken wat hun behoef-
ten, patronen en valkuilen zijn. Je leert 
daarmee om te gaan en verantwoor-
delijkheid te nemen voor de inrichting 
van je eigen leven naar eigen wensen / 
mogelijkheden. 
Duur twintig bijeenkomsten van 
 twee uur
Kosten geen

Presentatie-angstgroep
Een training voor studenten die last 
hebben van overmatige spanning 
tijdens of voor het houden van een 
presentatie. Je leert op verschillende 
manieren hoe je het woord kunt voeren 
in een groep zonder last te hebben 
van overmatige lichamelijke span-
ningsklachten en hinderlijke, storende 
gedachten. 
Duur acht bijeenkomsten van 
 twee uur 
Kosten geen

HANDICAP EN STUDIE

Studeren met dyslexie
Voor alle studenten die in meer of min-
dere mate dyslectisch zijn, of vermoe-
den dat dit het geval is.
Thema’s: kennis opnemen uit schrifte-
lijk materiaal, studiemethoden en leer-
stijlen en de invloed die dyslexie heeft 
op het plannen en organiseren van je 

eigen leven en van de studieactiviteiten. 
Duur 4 dagdelen
Kosten  € 30

Kurzweil 3000
Leer werken met Kurzweil 3000, een 
speciaal software-pakket voor dyslecti-
sche studenten. 
Duur 1 bijeenkomst
Kosten geen

Omgaan met pijn
Effectief studeren is een hele kunst. 
Wanneer je last hebt van chronische 
of incidentele pijn, vraagt studeren 
soms het uiterste van je. Doelgerichte 
ontspanningsoefeningen en mentale 
technieken onder andere uit de kine-
siologie kunnen daarbij ondersteuning 
bieden. Het kan je helpen je concen-
tratie te verhogen en pijn of stress te 
verminderen. Er is uiteraard ruimte 
voor persoonlijke begeleiding. 
Duur 3 bijeenkomsten 
Kosten € 20

Loopbaan- & coachingstraject stu-
denten / pas afgestudeerden met een 
functiebeperking
Een maatwerk traject (van 5 bijeen-
komsten) waarin je tot op je toekom-
stige werkplek begeleid/gecoacht 
wordt. Met een functiebeperking heb je 
(soms) extra hobbels te nemen in het 
solliciteren en bepalen wat bij je past, 
dit traject helpt je daarbij. 
Duur vijf dagdelen
Kosten €20

WORKSHOPS AND COURSES IN 
ENGLISH

Academic Writing for Bachelor & 
 Master students (English)
Learn how to write your paper/ thesis 
in English! This course is meant for 
students of Erasmus University who 
are non-native speakers with little 
or no experience in writing academic 
texts. 
Duration eight meetings  of three 
 hours each
Costs  € 35

Build a Better Brain
Would you like to speed and smart up 
your studies? In this course you will 
learn to study more effectively through 
better planning, prioritizing and 

determining, monitoring and improving 
your style and methods. 
You will become more efficient through 
applying (better) Speed reading, Mind
Mapping, memory- and calculation 
techniques. 
Duration  this course consists of 
 four meetings of four 
 hours each
Costs €60

Complete Communication & Control
Would you like to improve you commu-
nication in general and influence and
people skills in particular? This course 
will make you see and hear more and 
better. You will increase your know-
ledge of human behaviour and your 
ability to communicate with anyone. 
Through this you will become a better 
influencer, without resorting to mani-
pulation. The value of your knowledge 
and experience will be drastically 
increased. 
Duration this course consists of 
 four meetings of four 
 hours each
Costs €60

Presentation skills 
For students who will be giving a pre-
sentation in English for an international 
audience it is possible to practice their 
presentation skills in order to improve 
their skills. A native speaker will give 
you personal advice and feedback. 
Duration One day. On demand
Costs  € 35

Presentation of a thesis/ paper 
(english)
For students who want to optimize 
their thesis presentation, it is possible 
to make an appointment to practice 
and improve their skills. A native spea-
ker will give you feedback and personal 
advice. 
Duration two hours 
 (by appointment)
Costs  € 30 

Writing a successful CV and applica-
tion letter
For non-Dutch speaking bachelor 3 or 
master students who are looking for a 
job in the Netherlands. 
Duration one session of 3,5 hours 
Costs none

Training op maat
Studentenverenigingen, studieverenigin-
gen of andere groepen studenten van de 
EUR kunnen bij het Taal- & Trainingscen-
trum en bij Labeur terecht met vragen 
over korte of langere trainingen op maat.  
Denk aan een training vergaderen voor 
een bestuur;  aan een training onder-
handelen als voorbereiding op geplande 
onderhandelingen; een training sponsor-
werving; een cursus project-management 
enz. Daarvoor gelden afwijkende, maar 
wanneer mogelijk voordelige studenten-
tarieven. Informatie hierover: drs. Marjon 
Menten (coördinator Taal- & Trainings-
centrum), ttc@oos.eur.nl en Dorianne 
van Schaijk (loopbaanadviseur Labeur), 
labeur@oos.eur.nl. Data en tijden van cur-
sussen, trainingen, workshops en groepen 
Actuele informatie over cursussen, extra 
groepen en nieuw aanbod is te vinden op 
internet:  www.eur.nl/essc. (Kijk bij cur-
susagenda).

Informatie en inschrijven
Inschrijving verloopt als volgt:
1) Kijk bij de informatie over de cursus 
op de website of een intakegesprek moet 
plaatsvinden. Voor groepen van universi-
teitspsychologen is altijd een intake nodig. 
Voor andere trainingen niet.
2) Intakegesprek nodig: maak een af-
spraak hiervoor bij het ESSC. Als je ver-
volgens wordt toegelaten tot een cursus/
groep, dan zal de intaker je vragen om ter 

plaatse een inschrijfformulier in te vullen 
en ondertekenen. 
3) Geen intakegesprek nodig: download 
het inschrijfformulier via internet (www.
eur.nl/essc/) Kijk bij cursusagenda; vul 
het formulier op je PC in; maak een print 
van het ingevulde formulier en onderte-
ken het. Lever het ingevulde en onder-
tekende formulier persoonlijk in bij het 
ESSC (CB-07) en betaal tegelijkertijd met 
de PIN. Een medewerker van het ESSC zal 
samen met jou het formulier controleren 
en zorgdragen voor de verdere verwer-
king. Zonder betaling kan het formulier 
niet worden geaccepteerd. 

Betaling
Betaling dient plaats te vinden via PIN bij 
het ESSC tegelijkertijd met de inlevering 
van het inschrijfformulier. Zonder beta-
ling, kan het formulier niet worden geac-
cepteerd. Alleen bij wijze van uitzondering 
(als er geen bankrekening in Nederland 
is) kan er met credit card worden betaald.  
In dat geval wordt er 5% extra administra-
tiekosten berekend. 

Bevestiging inschrijving
 één week voor aanvang van een cursus/
groep etc., krijg je via e-mail  een bevesti-
ging van ons dat je ingeschreven bent als 
deelnemer. In dat bericht staat ook de lo-
catie en de datum/ tijden ter herinnering. 
Als je je tijdig hebt ingeschreven en niet 
mee kunt doen omdat de groep vol is, dan 

hoor je dat zo vroeg mogelijk en uiterlijk 
één week voor de start. 

Afmelding
Tot 8 dagen voor aanvang van een training, 
is het mogelijk je deelname te annuleren. 
Je deelnemersbijdrage zal dan worden 
gerestituteerd. Stuur daarvoor een e-mail 
aan: ttc@oos.eur.nl  Vermeldt daarin je 
bank/ girorekeningnummer en je woon-
plaats. Na die tijd is annuleren niet meer 
mogelijk en wordt de deelnemersbijdrage 
ook niet gerestitueerd. 

Afdeling Studentenvoorzieningen
Het Taal- & Trainingscentrum (TTC), loop-
baancentrum Labeur, studentendecanen 
en universiteitspsychologen en het ESSC 
zijn onderdeel van de afdeling Studenten-
voorzieningen. Deze afdeling verzorgt voor  
studenten van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam workshops, intensieve trai-
ningen, cursussen en groepen. Centraal 
hierin staat het aanleren of verbeteren 
van studeervaardigheden, communica-
tieve vaardigheden en vaardigheden die 
de kans op een succesvolle entree op de 
arbeidsmarkt vergroten. Studenten kun-
nen deelnemen aan deze activiteiten om 
zich optimaal voor te bereiden op studie-
onderdelen en om bepaalde vaardigheden 
te leren of verder te ontwikkelen. 

Erasmus Studenten Service Centrum 
Woudestein
kamer CB-07
www.eur.nl/essc

Loopbaancentrum Labeur
www.labeur.nl

Taal- & Trainingscentrum (TTC)
www.eur.nl/ttc
www.eur.nl/ltc (English)



pagina EM 04 rubriek reactie  

32 27 september 2007 service service@em.eur.nl

Laat het horen op het Erasmus Coversongfesti-
val! Originaliteit is dit keer niet belangrijk, wel 
uitstraling, een goede presentatie en natuurlijk 
zangkwaliteit! Vooral jouw interpretatie van het 
lied wordt gewaardeerd. Een professionele jury 
bepaalt welke zanger of zangeres aan deze criteria 
voldoet en de hoofdprijs van € 150,- mee naar huis 
mag nemen. Voorwaarden voor deelname: het Stu-
denten Coversongfestival staat alleen open voor 
studenten. Ook is het festival alleen voor zangers 
en zangeressen en niet voor bands. De muzikale 
begeleiding is van een CD afkomstig. Je kunt ook 
jezelf live begeleiden of één ander iemand kan dat 
doen (gitaar/keyboard etc.). Inschrijven kan tot 17 
oktober via het inschrijfformulier op: www.eur.
nl/erasmuscultuur/coversongfestival.html
Woensdag 31 oktober, 21.00 uur / Toegang gratis / 
Plan C, Slepervest 1, Rotterdam (Oude Haven, onder 
de kubuswoningen).

AIESEC
Ambassadeursprogramma
Schrijf je nu in voor het AIESEC ambassadeurspro-
gramma! Het AIESEC ambassadeursprogramma is 
een uniek programma voor eerste- en tweedejaars 
IBG-studenten, waarbij ieder jaar in de zomerva-
kantie 20 studenten 6-8 weken de mogelijkheid 
krijgen om in 10 verschillende landen met lokale 
studenten activiteiten te organiseren en daarnaast 
op een unieke manier het land te ontdekken. Voor 
meer informatie en om je in te schrijven, ga naar: 
www.aiesec.nl of email naar rotterdam@aiesec.
net.

FSR
International Banking Cycle
Je kunt je nog steeds aanmelden voor de Interna-
tional Banking Cycle. De inschrijving is nog open 
voor JPMorgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING 
Wholesale Banking en Merrill Lynch. De eerst-
volgende deadline is echter al op 2 oktober, dus 
bezoek de site www.bankingcycle.com voor meer 
informatie en meld je aan!

Big 4 Cycle
De grote vier accountantskantoren nemen je mee 
op een reis door de wondere wereld van de ac-
countancy door zich ieder op geheel eigen wijze te 
presenteren. Dus als je een carrière ambieert in de 
accountancy of gewoon wilt weten wat er in het 
verschiet zou liggen, meld je dan aan voor de Big 
4 Cycle. De eerstvolgende deadline is van Deloitte, 
namelijk maandag 1 oktober. Snel aanmelden dus 
op www.fsr.nu!

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-Online!

Zaalvoetbal – competitie
Start in oktober. Zaalvoetballen in competitiever-
band voor sportkaarthouders! Schrijf je team in 
voor de Erasmus Futsal Competitie! Een inschrijf-
formulier kun je downloaden van www.erasmus-
sport.nl. Mail het volledig ingevulde formulier naar  
sportraad@rssr.nl.

SERVICE

Master Financial Economics Seminars 2e en 3e blok 
2007-2008 inschrijving
Studenten van de Master Financial Economics en 
de Master Accounting and Finance kunnen zich in-
schrijven voor de Finance seminars aangeboden in 
het 2e en 3e blok in de periode van 8 oktober tot en 
met 12 oktober a.s. Op kamer H14-01 (secretariaat 
sectie Finance, tel.: (010) 4081285, email: fi nbel-
secr@few.eur.nl) kunt u het inschrijfformulier 
invullen en tezamen met uw Bewijs van Toelating 
inleveren. Inschrijven via SIN Online of Blackboard 
is NIET mogelijk.

Inschrijving Seminars vakgroep Algemene 
Economie
Studenten van de Masters EMOP en IEBS kunnen 
zich inschrijven voor de seminars van Algemene 
Economie van 27/9 t/m 12/10. Op het secretariaat 
van Algemene Economie, kamer H8-01, kunt u 
het inschrijfformulier invullen en tegelijk met uw 
Bewijs van Toelating inleveren. Inschrijving via Sin-
Online of Black Board is niet mogelijk.

U kunt zich inschrijven voor de volgende Seminars:
1. Studenten van de Master International Econo-
mics and Business Studies kunnen 2 seminars 
kiezen uit:
• FEM11039 Seminar Multinationals and 
International Financial Markets
• FEM11041 Seminar Trade & Growth
• FEM11054 Seminar Exchange Rates & 
International Financial Markets

2. Studenten van de Master Economics of Markets, 
Organisations and Policy kunnen 1 seminar kiezen 
uit:
• FEW11053 Seminar Economics of Organisations
• FEM11064 Seminar Economic Policy
en 
1 seminar kiezen uit:
• FEM11041 Seminar Trade & Growth
• FEM11052 Seminar Games, Strategy & Markets 

3. Studenten van andere Master programma’s, die 
1 van bovenstaande seminars in hun programma 
hebben, kunnen zich voor het desbetreffende 
seminar op H8-01 inschrijven.

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

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.

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

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

Universitair Taalcentrum 
Cambridge Advanced English
Het Universitair Taalcentrum organiseert een 
Cambridge Advanced English course van oktober 
2007 - juni 2008 waarmee je het CAE certifi caat 
kunt behalen. Dit certifi caat is gelijk aan het C1 
niveau volgens het Common European Framework. 
Voor meer informatie, ga naar www.eur.nl/essc. 
Inschrijvingsdeadline: donderdag 11 oktober. Intake: 
maandag 15 oktober. Start cursus: maandag 30 ok-
tober. Inschrijvingen worden behandeld op datum 
van binnenkomst.

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 vermel-
ding van Erasmus Studenten Prijs te e-mailen naar: 
erasmus@nuffi c.nl vóór 1 november a.s. Vermeld: 
naam, telefoonnummer, emailadres, naam uni-
versiteit buitenland, naam eigen universiteit. De 
uitreiking van de prijzen is op 22 november. Meer 
informatie op www.lll-erasmus

Erasmus Cultuur
Cursussen en voorstellingen
Nu nog inschrijven voor het programma van Eras-
mus Cultuur met cursussen en voorstellingen voor 
studenten! Er zijn allerlei cursussen: van digitaal 
fotograferen, gitaarspelen of beeldhouwen, tot 
streetdansen en toneelspelen. Ben je gek van 
cabaret of musical, benieuwd naar theater, dans of 
muziek? Dan kun je via Erasmus Cultuur de leukste 
voorstellingen van het seizoen boeken. Een over-
zicht van alle cursussen en voorstellingen staat in 
de brochure, die in de folderrekken van Erasmus 
Cultuur te vinden zijn. Alle informatie staat ook op 
www.eur.nl/erasmuscultuur. 

Erasmus Coversongfestival 2007
Voor zangers en zangeressen zonder eigen reper-
toire! Zing een cover van je favoriete artiest en 
maak kans op 150 euro! 
Zing jij dat ene nummer beter dan Paris Hilton, 
Robbie Williams, Beyoncé of Justin Timberlake? 

ECONOMIE

VERENIGINGEN

STUDENTENZAKEN
SPORT
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Voorwaarden: een team moet uit minimaal 6 
spelers bestaan; iedere speler moet in het bezit 
zijn van een sportkaart; alleen volledig ingevulde, 
digitale inschrijfformulieren worden verwerkt!

Skireis-nieuws
Wintersport in januari/februari 2008, 10 dagen 
naar Frankrijk. Elk jaar weer oergezellig! Binnen-
kort meer info!

Dies Sportweek 2007
5 t/m 9 november, diverse sportactiviteiten: 
spinning, jumpstyle, dansworkshop, poolclinic, 
bankdrukwedstrijd en nog veel meer! Inschrijving 
verplicht, sportkaart niet verplicht! Meer info: 
www.erasmussport.nl.

Actie 
Als je een sportkaart koopt en een Studenten 
Pakket of Young Professional Pakket opent bij ABN-
Amro, krijg je de sportkaart voor de helft van de 
prijs! Kijk voor meer informatie op www.erasmus-
sport.nl

Cursussen
Tennis, squash, pole fi tness, pilates, zelfverdediging 
dames, salsa. Je vindt het op www.erasmussport.nl

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

VNO-NCW vraagt studenten om mening
Hoe pakken we de uitdagingen op waar onze 
wereld voor staat? Hoe maken we de economie 
duurzaam? Welke rol hebben ondernemers? Geef 
je mening en maak kans op mooie geldprijzen én 
een ontmoeting met de top van ondernemend 
Nederland! Duurzame globalisering, dat is begin 
2008 het thema van de Bilderbergconferentie die 
VNO-NCW jaarlijks organiseert. De organisatie 
wil graag weten hoe jonge mensen, die straks de 
arbeidsmarkt op komen, over deze grote uitdaging 
denken. VNO-NCW daagt studenten daarom uit 
om hun visie in een compact opiniërend artikel te 
verwoorden. Naast vijf mooie geldprijzen (van 500, 
250 en driemaal 150 euro) kunnen de winnaars een 
uitnodiging voor de besloten conferentie met de 
top van ondernemend en bestuurlijk Nederland 
tegemoet zien. Bovendien worden de beste inzen-
dingen gepubliceerd in het VNO-NCW-opinieblad 
Forum. Bijdragen hebben een maximale lengte van 
750 woorden en moeten uiterlijk 1 november wor-
den ingezonden per e-mail: schrijfwedstrijd@vno-
ncw.nl. Een deskundige jury beoordeelt de inzen-
dingen op originaliteit en overtuigingskracht van 
de boodschap. Meer informatie is beschikbaar op 
een speciale website: www.schrijfwedstrijd2007.nl.

fotosoap door ype driessen

3HOOG
1 bal • 2 bitches • 3 hoog

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

Olivier
olivier@em.eur.nl

Karlijn
karlijn@em.eur.nl

Pien
pien@em.eur.nl

3HOOG

GEVRAAGD

OVERIG



Het artikel van Prof.dr. R.A. de Mooij met Gaetan 
Nicodeme (Corporate tax policy and incorporation 
in the EU) is bekroond met de Richard and Peggy 
Musgrave 2007 award voor het beste paper van 
economen onder de 40 jaar. Het is een prijs die 
werd uitgereikt (door Peggy Musgrave) op het 
congres van de International Institute for Public 
Finance.

De Simon Stevin Meesteronderscheiding gaat dit 
jaar naar prof.dr.ir. Ton van der Steen van het Eras-
mus MC. Hij krijgt deze belangrijke onderscheiding 
tijdens een conferentie van de Technologiestich-
ting STW op 4 oktober in Rotterdam. Hij mag een 
half miljoen euro besteden aan wetenschappelijk 
toepassingsgericht onderzoek.

Rectifi catie promotiebericht
In het EM 2 van 30 augustus staat een fout in de 
wetenschapsagenda op pagina 19: er worden twee 
promovendi aangekondigd met dezelfde proef-
schrifttitel. De titel van het proefschrift van A.G. 
Bais – ‘Risk Reduction by HPV-Testing in Women 
with Premalignant Cervical Lesions’ – is correct, 
maar de titel van de dissertatie van N.A.H. van 
Hest moet zijn: ‘Capture-recapture Methods in 
Surveillance of Tuberculosis and other Infectious 
Diseases’.

Ir. Nicole S.D. Larmonie van het Erasmus MC heeft 
een beurs gekregen in het kader van het NWO Mo-
zaiek programma, zodat zij de komende jaren haar 
promotieonderzoek kan uitvoeren op de afdeling 
Immunologie. Het Mozaiek programma van NWO 
is bedoeld voor jonge talentvolle wetenschappers 
met een niet-autochtone achtergrond. Binnen het 
Erasmus MC is zij dit jaar de enige laureaat in dit 
programma.

Prof.dr. Pauline Meurs is de nieuwe voorzitter 
van ZonMw, de organisatie die onderzoek in de 
gezondheidszorg fi nanciert en stimuleert. Zij is per 
1 september Guusje Ter Horst opgevolgd, die in het 
voorjaar toetrad tot het kabinet Balkenende IV als 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties. Pauline Meurs zal haar huidige functie als lid 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid (WRR) tot 1 januari 2008 blijven vervullen. 
Zij is daarnaast als hoogleraar verbonden aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam en sedert medio 
2007 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA.
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MARKO VAN DRIEL
Volkomen onverwacht bereikte ons vrijdagmorgen 7 september 2007 het bericht dat Marko van Driel de dag ervoor was overleden in de leeftijd van 
40 jaar. Het bericht dat wij kregen was niet te bevatten maar helaas wel waar. Marko werkte van november 1995 tot 6 september 2007 in de archiefbe-
waarplaats van de Universiteit bij de afdeling Post- en Archiefzaken.

In augustus 1994 kwam Marko als stagiair bij de Erasmus Universiteit en is er in overleg met hem binnen mijn afdeling een stageplek gevonden in het 
archief van de Erasmus Universiteit. Marko kwam als verstandelijk gehandicapte bij ons via de Pameijer Keerkring. Er is veel tijd aan besteed om Marko 
te leren hoe hij de voor hem nieuwe werkzaamheden moest uitvoeren. Dat ging uiteindelijk zo goed dat Marko per november 1995 bij ons in dienst 
kwam voor drie dagen per week.

Marko heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een zelfstandig functionerende medewerker van de afdeling en tot een warme en loyale collega. Ik 
noem Marko een collega, maar eigenlijk was hij meer een vriend. Met bijzonder veel respect hebben wij gezien hoe Marko zich heeft vastgebeten in de 
taken die hij binnen zijn functie moest vervullen en die hij zich, ondanks de beperkingen die hij had, op een gedenkwaardige wijze heeft eigengemaakt.
Marko had een grote ambitie en een ijzeren wil om zijn doelen te bereiken en daar is hij op een bewonderenswaardige wijze in geslaagd. De eerste 
maanden moeten verschrikkelijk vermoeiend voor hem zijn geweest, maar Marko gaf geen krimp. Nooit heeft hij ook maar een moment geklaagd of 
toegegeven dat het vermoeiend was. Marko was altijd zeer enthousiast om dingen te leren en was heel blij met de gestage vorderingen die hij maakte, 
dat stimuleerde hem om nog meer zijn best te doen.

Marko was erg trots op zijn betrekking bij de Erasmus Universiteit en het netwerk van collega’s en bekenden dat hij zelf door de jaren heeft opge-
bouwd. In het bestuursgebouw waar hij werkte kende iedereen hem. Was het niet in het kader van zijn functie, dan legde hij die contacten wel tijdens 
de koffi epauze of tijdens het peukje dat hij met collega’s van andere afdelingen pafte, buiten of in de rookkamer. 
Marko was zeer plichtsgetrouw en tot op het bot eerlijk en oprecht, hij was er altijd zelfs als dat niet altijd even verantwoord was en wij hem weer 
naar huis brachten omdat hij te ziek was. Gelukkig kwam dat niet zoveel voor. Marko was ook altijd wel te vinden voor een dolletje, had een heel eigen 
gevoel voor humor. 

U zult begrijpen dat het overlijden van Marko een grote leegte achterlaat, omdat hij een unieke en bijzondere persoon was, wij zijn er van overtuigd dat 
wij nog dikwijls zullen lachen om de grappen die hij maakte. Marko is in onze harten gesloten en er zal nog lang een lach op onze gezichten verschij-
nen als we aan hem denken vanwege het plezier dat wij met elkaar hebben gehad.

Wij wensen de naaste familie, vrienden, medebewoners en de begeleiders van Marko heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Namens al zijn collega’s,
Johan Dunk, hoofd afdeling Post- en Archiefzaken.

In memoriam

RECHTGEZET

         SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van Erasmus 
Magazine.  Alle berichten voor deze rubriek, dus 
ook studiemededelingen, kunnen per e-mail ge-
stuurd worden naarservice@em.eur.nl
De deadline is dinsdag’s,  9 dagen voor verschij-
ning.

 VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 11 oktober 
a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 2 oktober. De daarop volgende nummers 
verschijnen op 25 oktober, 15 november, 29 novem-
ber en 13 december: . Deadline telkens 9 dagen 
voor verschijning . 

PERSONALIA
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LADY’S NIGHT
Beijing is alive in the morning, in the afternoon 
and at night as well. The morning-afternoon 
hours is when one can get to see the local ha-
bitants of this city. It is the night hours and the 
night clubs in some regions of the city that get 
filled up with internationals – be it students, 
tourists or Ex-Pats. The student district – the 
Haidian, Woudaokou in particular district has 
small bars, café’s, book-stores restaurants, clubs 
and lots of neon lights that look similar to 
Concordia on a Wednesday Happy Hour night 
with the difference that every night looks like a 
Wednesday night in there because of how full 
this places get. Some people call this district 
a college wonderland and local Chinese from 
an older generation refer to it as a place that 
will keep you forever young. This is the place 
where you can feel a mix of cultures and looks 
– be it blue eyed blonds, big black guys or dark-
haired Asians everybody is adding international 
flavor to this place and making new ‘around 
the world’ friends. The most popular places 
around here Lush, Starbucks, Propaganda and 
Pyro among many others, and while sitting 
in a little café you may have no idea that the 
young manor woman sitting next to you is 
the manager of some international company. 
Google and Microsoft have offices around 
this area in the Tsinghua Science Park – a hub 
for talent and a place that is aiming at being 
a second Silicon Valley.  Then of course there 
is the central clubbing locations with a large 
amount of clubs concentrated in a radius of 3 
streets and other places dispersed and kind of 
hard to find if you don’t know them, because 
the entrance does not look attractive, but the 
well decorated, or even dazzling interior, the 
music, the people and the action is all inside 
and it feels just great, the only thing is that 
once you are in one of those places you don’t 
feel like you are in China anymore – the major-
ity of the clubbers are Western looking with the 
exception for the waiters, the music is exactly 
the same as Western clubbing music with a 
love for Dutch DJs and the decoration just looks 
modern. All places have some kind of a special 
occasion party every day of the week, and all of 
them have a Lady’s night when not only is the 
entry for free, but also all the drinks are - an ad-
vantage to be a girl in Beijing - and then there 
are games where you can get drinks for free or 
for a fixed price, the Chinese clubs have a way 
of attracting and entertaining their visitors. 

You can read more impressions of  China by Natalia 
Chapliuk on www.erasmusmgazine.nl 

WHERE TO LIVE AND HOW TO FIND A 
SUITABLE PLACE, THAT’S THE QUESTION
If Dutch students have a hard time finding a place to live close to their university; this is an 
even bigger challenge for foreign students. Lacking the contacts, the language skills and the 
know-how, foreign students frequently go through quite a struggle in order to find a place to 
live. text  Irene Gomez Bruinewoud  photography Ronald van den Heerik and Levien Willemse

According to Nuffic, the Netherlands organization 
for international cooperation in higher education, 
the number of inbound international students 
registered at Dutch universities in the academic 
year 2007-2008 was 49.750. When you consider 
this figure, it is hardly surprising that the amount 
of accommodation on offer falls short of require-
ment for these students. In august 2007 there were 
25.500 EU or EEA students enrolled to study in 
the Netherlands. The number of non-EU students 
was 17.500, while 6.750 exchange students were 
enlisted. Meanwhile about 18.250 Dutch students 
enrolled to study abroad, mainly in the EU and in 
United States. The Erasmus University has a lim-
ited amount of off-campus student accommodation 
for international students, run by a student housing 
corporation called Stadswonen. In addition it has a 
list of approved private sector rents. Accommoda-
tion can be pre-arranged with ARH (Admission, 
Registration and Housing), or with Stadswonen 
directly, however there are not enough places for 
all the incoming students. So how do international 
students go about finding a room?

Lucky start  Alvaro Hurtado (30), a Colom-
bian student who is doing his masters at the EUR, 
admits he was lucky “fortunately the admissions 

office of the university arranged a room for me prior 
to my arrival. They have three international houses 
where they can place students – which they rent 
from Stadswonen. Although there is not always 
enough rooms for everyone, I was lucky enough 
to get a place”. However, these rooms are rather 
expensive for foreign students: “I paid 510 euros for 
a 20 m2 room, which I shared with another student. 
It was furnished, so I didn’t have to buy anything 
in the beginning. Although this has many advan-
tages, for a Latin-American student, this is a very 
high rent, for us everything in Europe is expensive. 
Besides which, we don’t receive grants like the 
“studiefinanciering” Dutch students are entitled to, 
so everything has to come out of our own pocket. 
Finding work here is also more difficult for foreign 
students. I think people underestimate what a big 
step it is for us to study in Holland”. Alvaro was 
notified of his admission to the university in mid 
June, only a couple of months before tuition started 
in September: “the application procedure should 
be faster, on a par with other universities in Europe 
or USA, where you are notified in April. Otherwise 
there is not enough time to arrange everything. To 
search for housing without speaking Dutch is quite 
difficult. Some web pages are in English, but the 
quality is poor. The university should provide more 

The International House.
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information in English. In addition, it is impos-
sible to estimate how long it’s going to take to find 
a room. My advice: accept what you can get, and 
look for something better once you are here”.  He is 
satisfied he made the right decision when choosing 
to study in The Netherlands. “I really like Holland, 
it’s a great place to live, safe, stable and fun and I 
have made some great friends”.

Special treatment  Suhedra Leon (21) 
comes from Curaçao which belongs to the  Nether-
lands Antilles, a self-governing part of the  King-
dom of the Netherlands. Students from Curaçao 
get a lot of help when coming to study in Holland. 
“There is a Foundation, Stichting Studiefinancier-
ing Curaçao that is supported by the IB Groep in 
Holland. This foundation arranges a great deal 
for us, such as a collective health insurance, and 
a room with a year contract. We arrive in large 
groups, and spend our first night in Holland at a 
hotel or with relatives. Afterwards we can move 
into our own room. I ended up sleeping on the floor 
the first few days, because I had no furniture. For-
tunately I had saved some money from working in 
the summer, and since we get double the monthly 
scholarship in the first month, I was able to buy 
furniture”. Students have to register with this 
foundation about 5 months prior to departure, and 
they rarely have major accommodation problems. 
Suhedra’s tip for international students is “to regis-
ter with housing corporations such as Stadswonen 
as soon as you arrive in Holland, because there are 
long waiting lists”.

A lot of money  Some people get off on 
the wrong foot; Master of econometrics student 
Gabriel Perez (27) certainly did. He applied to do 
his master here and aside from his acceptance, 
everything was troublesome. As the time span be-
tween university admission and the commencement 
date of the courses is so short, any problem with the 
paperwork delays the whole process. Gabriel’s visa 
took longer than expected and consequently he ar-
rived to Holland two weeks after classes had start-
ed. Added to which, the admissions office informed 
him that there were no vacant places in the rooms 
they arrange for international students, so he was 
advised to find a hostel. “This is a very difficult sit-
uation for me. I was late starting classes, so I’m still 
catching-up, while also trying to find a room. The 
hostel is very expensive, I pay 25 euros per night, 
and I have to keep my clothes at a friend’s house. 
The room is very small, and I am unable to study 
there, so I have to get my own place. I have looked 
on Kamernet.nl, but I haven’t had any results yet. I 
don’t have a very high budget, so that makes things 
more difficult. I’m able to pay up to 400 euros, 
which for South Americans is a lot of money”. He 
strongly recommends getting in touch with inter-
national students already here, or student organiza-
tions before coming “that way you have some an 
idea of what to expect, and you can start looking for 
housing in advance”.   

Networks work  Yuler dos Santos (26), 
also known as Jose, is a general management mas-
ter student from Brazil. He happened to know some 

people in Holland, so when he decided to study 
here, he asked his friends to look for potential ac-
commodation for him. “I didn’t have much trouble 
getting a room. Following my friend’s advice I 
registered with a housing corporation immediately, 
in order to get on the waiting list. To start with I 
was able to stay in the room of an acquaintance of a 
friend who was in Brussels doing an internship for 
5 months. When he returned I moved into the room 
of another student, who was also going away for a 
while. So everything went smoothly. Finally I got a 
place in one of the Stadwonen rooms. I was sub-let-
ting to start with, which is tolerated for students, 
so I was still able to get my resident permit and my 
sofi-number at the city hall. Nonetheless, I didn’t 
get an adequate registration until I moved to my 
own room; I even had to write a letter to the Minis-
ter of Justice. As a result I lived in Holland illegally 

for 2 weeks, after which I got my official registra-
tion (GBA)”. Students must be able to prove the 
duration of their stay with a certificate of residence 
from the Municipal Data Base (GBA) which shows 
the date of settlement in The Netherlands as well as 
an historical survey of addresses. This is interesting 
because if students have lived in The Netherlands 
for a period of five years, they may receive a study 
grant or a contribution to study costs from the 
Dutch government.

Tips for room seekers; Holland is small and or-
ganized. People who were raised here are familiar 
with the housing shortage, the long admittance 
procedures, the prices and the networks available to 
find a suitable place to live, and even so, they often 
have trouble. Though Rotterdam is not the hardest 
city regarding this issue, there are waiting lists 

Gabriel Perez.

Suhedra Leon.
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and it takes a while before one can find a room, let 
alone an affordable apartment. Most students start 
looking in advance, they register with housing cor-
porations, such as “Stadswonen”, the “Woonbron” 
or “Vestia”. If the waiting list of the corporations is 
too long (sometimes more than a year), one can try 
the private sector, which is always more expensive, 
but also faster. For example Direct Wonen has a 
broad selection, however, they charge a month’s 
rent plus administration costs, on top of the de-
posit and the normal rent (so it’s a lot of money at 
once). You might do better to try your luck with an 
organization such as “Students for Students”. This 
is a group that helps students, and particularly 
foreign students, find housing. Internet is always an 
option: kamernet.nl, studentenkamers.nl, among 
others. On the other hand student associations have 
fraternities and sororities that often have their own 
houses. The advantage to this is that you share a 
house with people you socialize and study with. It’s 
always a good idea to look for offers on the posters 
and bulletin boards at the University. Finally, word 
of mouth is always a great way to find housing. 
Spreading the word among everyone you know is 
the best thing you can do, people will be more alert 
and they will literally be working with you. Yuler dos Santos, also known as Jose.

We decided to meet one late Wednesday afternoon 
at Koriander café, nicely secluded in the far away 
‘Zuid’ part of the city, a secret oasis south of the 
Maas river. On this pub’s outside-terrace, chosen 
to be the “2007 Terrace of the Year”, Judith Visser 
awaits us. She is accompanied by two dogs, Romy, 
age ten, and Sandy, age five months. This last dog 
was named after the work name character Kim 
takes in her profession as a prostitute. Today, Sandy 
has managed to chew off half a sleeve of Visser’s 
woollen sweater. 

A glass of mineral water, some water for the restless 
dogs and the conversation can commence. Visser, 
dressed in jeans and T-shirt, looks slim and pale 
with her long black hair – “I have been dyeing it 
since I was thirteen”. Apart from a trilogy on Kim, 
Visser also writes book reviews and a column every 
once in a while for Penthouse magazine. “The last 
one was about sex with another woman.”

Are you going to be at ease in this panel of wise men 
on 2 October?
“I am young and the only woman within the panel. 
So I will bring a breath of fresh air to the discus-
sion. Perhaps my approach to porn is a little more 
open-minded than the average philosopher’s. And I 
have actually written a novel on the subject.”
Do we live in a pornographic universe today?

“The evening’s title could have come from the 
1950s. It is a title narrow-minded people came up 
with. I think few people will really believe this 
title, but it does draw attention of course. It is as-
sumed this way that porn is a recent phenomenon, 
something of today. But what was going on in the 
70s? Naked women dancing at pop festivals, porn 
cinema’s in city centres which were open at day 
time... Nothing new altogether. Of course the porn 
industry has grown, but I see no problem in that. 
In my perception this is rather more a given than a 
problem.”

Narrow-minded people? “There is too much mor-
alisation going on. Of course I can see they have a 
point, and I also watch MTV, but people approach 
today’s reality the wrong way. There is no difference 
with the 50s when girls were forbidden to watch 
Elvis.”

No problem you say, this excessive focus on sex in 
the media, on TV and the Internet and the naked-
ness we see everywhere on the streets? ”There is one 
thing that I do find frustrating. This is the general 
picture people get of what woman are. They expect 
women to be either skinny models or some kind 
of playmate, Pamela Anderson style, and nothing 
else. So a little more variety in people’s minds, or 
imagination, would be a good thing. These days you 

will find young girls, easily influenced, saving up 
for a breast-enlargement operation; or they starve 
themselves. This the only problem I see: Young 
girls are so vulnerable. But the fact that there is a 
lot of sex on TV or on the street, to my mind is not 
a problem.”

But these cliché images, aren’t they the result of the 
“pornofication of our culture”? You know, the fact 
that we are being overwhelmed by images of certain 
prototypes of women on TV and in fashion ads, 
etc? “I accept that this is a problem. When I was 
seventeen, we had “Baywatch” on TV. I also went 
through a stage during which I was uncomfortable 
with my body and unhappy with my breasts. And 
it is true that this feeling got worse because of the 
rise of the Pamela’s. So I started saving for a boob 
job as well. However, after three months I had 
overcome my unhappy feelings. I had saved money 
but of course it was not nearly enough. Here in Hol-
land the cost of such things protects us against such 
impulses.
There is a huge difference between Hollywood and 
Rotterdam, as far as money is concerned. I spent 
three months in Hollywood and every time I went 
out, it appeared almost every one had a “designer’s 
vagina”. And they have the money for it. You 
simply go ask daddy for money and the next day 
you’re in the operating theatre. There is hardly a 
living soul around who does not have plastic parts: 
they are completely out of their minds, there is no 
limit to how far they will go. Also, in Hollywood’s 
nightlife it is totally normal to see someone using 
cocaine at the toilets or being sick. That is just nor-
mal there. But that is Hollywood and you cannot 
compare it with the rest of the world.”

Studium Generale is organising a debate called “The Pornographic Universe”, which will take 
place on 2 October. This debate will be an evening in which porn and the “pornofication of our 
culture” will be the main themes. Several experts will shed light on these phenomena. One of 
them will be EUR philosopher Jos de Mul. Also among the panel of experts will be Judith Visser. 
She wrote Tegengif, which is set in the brothel scene of Rotterdam.  
 text Gert van der Ende photography  Levien Willemse

‘A GOOD WIFE WILL LET HER HUSBAND ENJOY HIS PORN’

Continues on page 38
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

Still, one cannot deny that also here in Holland, we 
see similar developments, perhaps not to the same 
extreme extent, but still. “It saddens me to see that 
there are women who feel they should obey to other 
people’s desires or to the idea others have about 
their looks. If you just focus on yourself, everybody 
will be much happier. This may sound weird, but it 
is true. You will only be able to make a next person 
happy when you are happy yourself first. On a side 
note, men who treat women the way Snoop Dogg 
appears to be doing, are usually of the less intel-
ligent kind. I believe that proper education at school 
can change a lot. Schools play an important role 
in people’s growing up process, just like parents 
do. But it is not the task of other institutions in our 
society to teach us these things. In other words: The 
answer to a lot of problems lies with the schools. 
They can teach girls to become stronger and boys 
that there are more important matters than looks.”

So you say it is up to our schools and parents to take 
up the honourable task to teach our children how to 

deal with today’s sex overkill? “Exactly. This is not 
society’s task. In addition, not everything is achiev-
able. Fashion designers produce the clothes they 
use in photo shoots in one size only, because it is 
simply too expensive to show them in all ten sizes. 
Things like this cannot be changed easily. However, 
the girls who are uncertain about themselves can 
be changed! Also, one does not help these girls by 
protecting them and showing bigger models. The 
uncertainty lives within these girls themselves.”  
“Men have their sex drive, which is a natural thing. 
Why wouldn’t you let him enjoy his little pleasure 
with Natasha from next doors or with a fun DVD? 
Why should that have an impact on his relation? I 
simply believe men are like this. For me to under-
stand this, means I suffer far less stress. Around 
me I see women being very insecure after they have 
found out that their boyfriends or husbands watch 
porn from time to time. My advice: go and rent a 
DVD together. In a happy relation, a woman will al-
low her man to enjoy his porn, just like his beer and 
his football. And on top of that, you can enjoy each 

other, right? I sometimes read these letters people 
send to magazines which go like: ‘Please help me, 
my husband watches porn’. Such letters a mere ex-
pressions of women’s own insecure state of mind.”

Boys will always be boys “To take porn and sex 
away is not the solution. The only result will be 
that you keep the porn lover from enjoying his fun 
movie. Porn itself therefore is not the culprit, be-
cause boys do not hurt themselves by watching it. 
However, girls who starve themselves, or who have 
themselves filled with silicones; they are hurting 
themselves. So to be insecure about oneself, that is 
the problem.”

Is it not so that the normal world and the porn 
world used to be more clearly separated than they 
are today?  “There used to be a much clearer line 
between the two, yes. People are not surprised these 
days anymore. But it is a man’s own responsibility 
that as a result of porn he might not think his own 
wife attractive any longer. But then again, a grown-
up man who compares his wife with Playboy’s 
playmate is not the strongest personality in the first 
place.”

Don’t you take advantage of the fact that sex sells? 
Brothels as a main theme, sultry picture on the back 
flap? “There is hardly any sex in my next novel. 
There is in my first novel, but one cannot call it a 
sexy novel. It has never been my intention to put 
a lot of sex into it, so as to make it sell well. As for 
this back flap picture: that is simply me. I am who 
I am in that photo; I am a young woman who hap-
pens to enjoy wearing make up.” 

“The Pornographic Universe; Celebration or Extinc-
tion of Desire?” 2 October, starting at 8 pm till 11:30 
pm in Witte de With, Witte de Withstraat 50. 
Including Jos de Mul, (philosopher), Judith Visser, 
(author), Rob van Gerwen, (philosopher), Dylan van 
Rijsbergen, (historian and Internet publicist), Florian 
Waldvogel, (curator Witte de With), and Awee Prins, 
(philosopher). Simultaneously in Witte de With: the 
exhibition “Bodypoliticx”.           
       

Judith Visser: ‘ A grown-up man who compares hif wife with a playmate is not the strongest personality.’ 

TRAVELLING FOR STUDENTS

AEGEE
Most of the time students of the Erasmus Univer-
sity spend in this city. But there are so many great 
places around. Sometimes we can hardly imagine 
that Paris is only a 4 hours drive from Rotterdam. 
Although every international student has been to 
Amsterdam, not everyone has noticed that the most 
famous European cities like London or Paris are 
nearly as easy to reach as Amsterdam.
AEGEE-Rotterdam is the international student as-

sociation, which offers activities for international 
students in Rotterdam and gives them chance to 
attend international events abroad while organiz-
ing trips to various places in Europe. Students can 
choose between conferences about human rights 
or international politics to language courses or cul-
tural-exchanges in most of the cities in Europe.
It is affordable for all students because of AEGEE’s 
wide network in 241 cities and its valuable business 
relations or the EU funding. A weekend in Paris for 
only 45 euro including the trip and accommoda-
tion or a week in Luxembourg even with food and 

intensive lectures is not a myth – these are just 
examples of AEGEE Rotterdam’s members ad-
ventures last year. This year AEGEE-Rotterdam is 
planning regular short weekend trips to cities in the 
surrounding countries, exchanges in Europe and 
many local events in Rotterdam (e.g. Media School 
in October) for Dutch and international students. 
Last week AEGEE together with EICR invited in-
ternational students to a Big Welcome Party at SV 
Sanctus Laurentius.
Room N1-1 at Woudestein campus, www.aegee-rot-
terdam.nl
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ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS

Master Financial Economics Seminars 2nd and 3rd 
block 2007-2008 application
Students following the Master in Financial Econom-
ics program and the Master in Accounting and 
Finance program can apply for the Finance seminars 
offered in the 2nd and 3rd block from 8 October 
until 12 October. In room H14-01 (secretariat Depart-
ment of Finance, phone 010-4081285, email finbel-
secr@few.eur.nl) you find the registration form to fill 
in and hand in the form together with a copy of your 
Admission Statement. Application by SIN Online or 
Blackboard is NOT possible.

Erasmus Student Service Centre: the cen-
tral service point for students. See the 
website for an overview of the services. 
Location: C-hall (CB-07), at the Woud-
estein campus. Telephone: (010) 408 

2323. Opening hours: working days from 9.30 - 17.00 
hours. Website: www.eur.nl/esscinternational

UNIVERSITY LANGUAGE CENTRE

Cambridge Advanced English
The University Language Centre will start a Cam-
bridge Advanced English course from October 2007 
- June 2008 which will enable you to obtain the CAE 
certificate. This certificate is equivalent to the C1 lev-
el according to the Common European Framework. 

For more information, go to www.eur.nl/essc.
Application deadline: Thursday 11 October.
Intake: Monday 15 October.
Start course: Monday 30 October. 
Applications will be administered on a ‘first come, 
first served’ basis.

ERASMUS CULTUUR

Courses and theatreperformances
You can still enrol for the fall courses and theatre 
performances by Erasmus Cultuur for students! 
There are all kind of courses like guitar playing, 
sculpturing, drawing and painting, street dancing. 
Do you like to go to the theatre? Erasmus Cultuur 
offers cheap tickets for all kind of theatre perfor-
mances. You can find all our information in our 
brochure and also on our website: www.eur.nl/eras-
muscultuur. 

Coversongfestival 2007
Sing a coversong and win € 150,-.
Can you sing that song much better than Paris Hil-
ton, Robbie Williams, Beyoncé or Justin Timberlake? 
Let’s hear it at the Erasmus CoversongFestival! An 
expert jury assesses song quality, presentation and 
charisma. Especially your interpretation of the song 
will be appreciated. The Erasmus Coversongfestival is 
only open for students, and is also only open for solo-
singers. Not for bands. The music is from a CD or live 
(guitar/keyboard) by you or max. one other person. 
Enrolment possible until October 17 on: www.eur.
nl/erasmuscultuur/coversongfestival.html
Wednesday October 31 / 21.00 hrs / Location: Plan 
C, Slepersvest 1, Rotterdam (Old Harbour, under the 
cubic houses) / Free entrance.

SPORTS

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!

Indoor Soccer Competition
Starting in October. Sign up your team for the Eras-
mus Futsal Competition! Conditions:
- every team must contain at least 6 players;
- every player must possess a sports card;
- download the registration form from www.eras-
mussport.nl, fill it out completely and email it to 
sportraad@rssr.nl.

Skiing trip 2008
January/February 2008, 10 days trip to France. Cool 
every year! More info shortly!

Dies Sportweek 2007
5 - 9 November, various sports activities: spinning, 
jumpstyle, dance workshop, pool clinic, weight lifting 
competition and lots more! Registration required, 
sports card not required! More info: www.erasmuss-
port.nl.

Courses
Tennis, squash, pole fitness, pilates, self defence for 
ladies, salsa. You can find it all on www.erasmuss-
port.nl.

SERVICE

E S S C

 
Discounted train tickets: 
Voordeelurenabonnement
If you want to explore the Netherlands and explore 
other cities, it is really worth buying “voordeelure-
nabonnement” which gives you 40% discount for 
all train tickets during off-peak hours. Till the end 
of October price of this card is 45_ and it is valid 
for one year after purchasing. Card is not valid only 
on workday mornings till 9:00 o’clock. It is possible 
to get a Rail-plus discount card for international 
tickets for 15_ supplement.
Available at train stations ticket offices, www.ns.nl 

Movie Nights
Every student like watching films – some of us 
watch it at home, some in cinemas and some at 
university. Yes, at university! EUR Film club took 
care that students could watch great movies on a 

huge screen for free. Every Tuesday at Erasmus 
University students can see one of the carefully 
selected movies which already became classics and 
play important role in the cinema history. Movies 
are always introduced by film experts.
On the 2nd of October you will see the screening of 
“Donnie Darko”. It is a film about extremely intel-
ligent but emotionally troubled teenager who dates 
his girlfriend, sleepwalks and hears the voice of a 6 
foot tall rabbit called Frank who tells him one day 
that the end of the world will occur in 28 days. This 
wonderful cult movie was very popular in cinemas 
and has a deep meaning.
On Tuesday, the 9th – Rosetta will be shown. It 
is a film about seventeen year old girl who lives 
with her alcoholic mother in a trailer park. She 
was drowning in poverty and neglect and is trying 
to escape from this situation, but life gave her a 
choice which she was not prepared to accept. By 
this movie a new law prohibiting employers to pay 
less than a minimum salary for teen workers was 
inspired in Belgium.
Although Movie Nights is a new event at univer-
sity, it already became a very popular evening ac-
tivity, especially among international students and 
other film lovers. It is getting fun to be at university 
late at night!
Tuesdays at 19:30 in B-4 at Woudestein www.eur.
nl/studium, www.movienights.net



MICROKOSMOS
De jongen tegenover me slaapt. Zijn hoofd rust 
op zijn armen, zijn armen rusten op de tafel. Ik 
ruik de geur van sigaretten en drank, van een 
donkere kroeg. ‘Wees altijd dronken!’ schrijft 
Baudelaire. ‘Dat is alles, het enige wat er toe 
doet.’ Een mooi motto, een motto om naar te 
leven. Maar of het voor studenten een efficiënt 
motto is, is een ander iets. Goed, Baudelaire 
schrijft ook: ‘Bedrink je om geen gemartelde 
slaaf van de Tijd te zijn; bedrink je altijd maar 
weer! Aan wijn, aan poëzie of aan deugdzaam-
heid, net wat je wilt.’ Zou de student tegenover 
mij een gemartelde slaaf van de Tijd zijn? Zijn 
álle studenten gemartelde slaven van de tijd? 
Zo ja, hoeveel zouden zich bedrinken aan wijn, 
poëzie of deugdzaamheid? De studenten die ik 
ken bedrinken zich aan maar één ding: bier. Ik 
ben in ieder geval nog nooit een student tegen-
gekomen die zei: ‘Ik heb me vannacht toch be-
dronken aan de gedichten van Emily Dickinson!’ 
En jonge deugdzame mensen bestaan niet, ten-
minste niet hier, niet in de bibliotheek van het 
Woudestein-complex. Drie tafels verderop zit 
een meisje dat een low waist spijkerbroek aan 
heeft. De kleur van haar onderbroek is rood, 
het rood waar een stier van begint te snuiven 
én onschuldige, studerende jongens afgeleid 
van raken. Dan zijn er nog de hoge hakken die 
tikken als bommen, de naveltruitjes, de strakke 
truitjes, de korte rokjes, en dat allemaal terwijl 
het buiten regent en waait. 
  De bibliotheek is een microkosmos. Er gelden 
andere regels, zoals er in Sicilië andere regels 
gelden dan in de rest van Italië. Je kunt slapen 
zoveel je wilt en je hoeft nergens een helm op. 
Uiteraard zijn er ook enkele restrictieve regels: 
men mag in de bibliotheek niet roken, bellen 
of eten. Drinken mag, maar: “Alleen afsluitbare 
flesjes met water zijn toegestaan.” De student 
houdt zich echter – zoals mensen in Sicilië 
– niet altijd aan de restrictieve regels. Achter 
mij klinkt al enige tijd een doordringend geluid. 
Als ik omkijk, zie ik een student aan een pakje 
appelsap slurpen. Voor hem ligt een boek: 
‘Strategic investment’. De student is één met 
dit boek, en met zijn pakje appelsap. 
   De jongen tegenover mij ontwaakt. Hij kijkt 
verstoord om zich heen, ziet dan de student 
met het pakje drinken. Ik hoor hem denken: 
‘Appelsap, wie bedrinkt zich aan appelsap?’ Dan 
valt hij weer vredig in slaap.

 Ernest van der Kwast

Werk je? “Op het moment heb ik vrijstelling van keuzevakken en werk ik vijf dagen in de week bij het bureau 
onderwijs van de faculteit bestuurskunde en sociologie. Het is leuk om aan de andere kant van de balie te zitten 
en studenten te helpen. Ik wil verder in de richting klinische psychologie en hier doe ik vast wat ervaring op 
met het bijstaan van mensen. Uiteindelijk wil ik een eigen praktijk beginnen. Voorheen had ik een heel relaxt 
rooster voor psychologie. Voor mijn werk moet ik nu elke dag om negen uur aanwezig zijn waardoor mijn leven 
ook aan regelmaat heeft gewonnen en ik meer gedisciplineerd ben geworden.”

Hoe woon je? “Met mijn zus en broer deel ik een appartement. Mijn zus heeft rechten gestudeerd en een post-
doctoraal European Law in Brugge gedaan. Ze werkt nu bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Mijn 
broer doet een master marketing. Mijn jongere broer woont nog thuis in Deventer en is net begonnen aan een 
hbo-opleiding in Arnhem. Het studeren hebben we meegekregen van mijn vader, die werktuigbouwkunde ge-
studeerd heeft in Istanbul. Hij was op veel terreinen actief. Hij is een aantal jaren raadslid geweest in Deventer 
en heeft een boksschool opgericht. Hij heeft ons gestimuleerd om te gaan studeren.”

Ga je regelmatig naar huis? “Van ons gezin wonen er drie in Deventer en drie in Rotterdam. Afwisselend ko-
men zij naar ons en gaan wij naar hen. Tijdens de ramadan ga ik regelmatig met mijn vader naar de moskee. Je 
realiseert je in deze periode ook hoe goed je het eigenlijk hebt.”

En de familie in Turkije? “We gaan elk jaar naar Turkije om vakantie te vieren en onze vele ooms, tantes, neven 
en nichten op te zoeken. Vanwege herkansingen en andere verplichtingen ben ik eens drie jaar niet geweest. 
Dat was eigenlijk te lang. De mensen waren zo veranderd, dat ik weer een hoop moest inhalen en opbouwen. 
We hebben nu wel regelmatig contact met elkaar via MSN, en we zien elkaar dankzij de webcam. Het maakt 
de bezoeken wel gewoner, soms heb je de dag ervoor nog met ze gesproken. Vroeger had je één keer per maand 
telefonisch contact met een slechte verbinding, waardoor je bijna schreeuwde door de telefoon. Dat doet mijn 
vader ongemerkt nog wel eens.”
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