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HELEMAAL (OVER 
DE) TOP
Was in de Aula voor opening academisch jaar - top - Erasmuskoortje 
bracht vernieuwende doch ielige uitvoering van Io Vivat en Gaudeamus 
Igitur ten gehore - top - Zaal zat tjokvol; topdrukte - top - Voormalig 
topambtenaar en huidige voorzitter CvB Jan Willem Oosterwijk hield 
eerste openingstoespraak - top - Vertelde dat psychologie in Rotterdam 
top is - top - Dat de businessschool in de top-10 van Europa staat - top - 
Dat onderzoek, dankzij vooral medische faculteit meest invloedrijke van 
Europa is - top - Dat ook econometrie, economie en bedrijfskunde aan de 
Europese top staan - top - Dat EUR-economen royaal bovenaan staan in 
de Institutentop 2006 - top -
Zei dat in 2013 de EUR op een aantal onderwijs- en onderzoeksterreinen 
aansluiting moet hebben gevonden bij de wereldtop - top - Vijf actie-
lijnen heeft het CvB - top - Alle Nederlandse opleidingen in Rotterdam 
moeten in 2013 tot de top-3 van Nederland behoren - top - De Engelsta-
lige tot de top-10 van Europa - top - De businessschool staat dan in de 
continentale top-5 - top - Tenminste vijf onderzoeksgroepen op Wou-
destein en zeven op Hoboken behoren in 2013 tot de top-5 van Europa 
- top - En hebben aansluiting bij de wereldtop - top - Alle faculteiten zul-
len tot de top-3 van Nederland behoren - top - en tot de top-10 van Eu-
ropa - top - Campus wordt ook toppie - top - (Helaas nog geen overdekt 
zwembad - tob -) Netwerken en beleid worden ook totaal top – top - Na 
Oosterwijk deed minister EZ Maria van der Hoeven wat duiten in het 
topzakje - top - Ze wil meer slimme slimmeriken in Nederland - top - Wil 
onder meer gebrek aan topstudenten te lijf gaan - top - Wil topuniver-
siteiten - top - Vind het niet genoeg dat de Rotterdamse businessschool 
over tien jaar in top-5 staat; moet in top-1 – top – Het op Maria volgende 
muzikale intermezzo was niet helemaal top door haperende geluidsin-
stallatie - top - CvB-lid Kees van Rooijen mocht topjuriste, tophockeyster 
en top-Rabo-uithangbord Fatima Moreira de Melo een De Civilitate uit-
reiken; alsook toprolmodel en toppsychologiestudent Rezvan Ghoncheh 
- top - Bombardeerde even later de toproeiers van De Oude Vier van 
Skadi tot Erasmus Sport Embassadors - top - En gaf geld weg aan het 
topteam seXY chromosomen – top - Topzwaar programma liep nogal 
uit - top - Gelukkig verkeerde rector Steven Lamberts in topvorm - top 
- Niet alleen wees hij Van der Hoeven er fijntjes op dat zij als voormalig 
onderwijsminister wellicht meer had kunnen bijdragen aan meer top-
studenten en topuniversiteiten - top - Ook zag hij, gezien de tijd, af van 
zijn toespraak - top - Dus kon er door eenieder toch nog op tijd worden 
geborreld - top - Topklasse! - top - Genoeg getopt – stop!

Gert van der Ende

PS Er werd met geen woord gerept over topsalarissen van bestuurders 
– top

Commentaar
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Verschraling van de 
thuiszorg
Het is crisis in de thuiszorg. Ervaren men-
sen worden ontslagen om plaats te maken 
voor goedkopere krachten, en bejaarden 
verliezen hun vertrouwde hulp. De tram-
melant is ontstaan na invoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
die gemeenten de regie geeft over de zorg. 
De Wmo verplicht thuiszorgorganisaties 
met elkaar te concurreren voor een contract 
bij de gemeente. Bijgevolg bieden zij hun 
diensten aan tegen zo laag mogelijke tarie-
ven. Die concurrentiestrijd vindt dr. Kim 
Putters van iBMG een gruwel. 
 

Schaal 18 is een 
lachertje
De ene na de andere universiteits- en 
hogeschoolbestuurder blijkt boven de 
Balkenende-norm te verdienen. Wat is er 
toch gebeurd met de keurige ambtelijke 
salarissen die bestuurders van hogescholen 
en universiteiten vroeger ontvingen? En wat 
is precies de rol van de alomtegenwoordige 
Hay Group als het om beloningen gaat?

Een jaar bestuur in 
het vooruitzicht
Of het nu een sportclub, een theatergroep of 
een faculteitsvereniging is, een studenten-
bestuur wisselt elk jaar. Nieuwe studenten 
komen aan het roer te staan en krijgen de 
kans zich te ontplooien in hun bestuurlijke 
vaardigheden. Van het zoeken naar spon-
sors tot het onderhouden van het sportveld. 
Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak.
 

‘CvB moet linten 
doorknippen’
Prof.dr. Arthur Ringeling gaat met pensi-
oen, na ruim 26 jaar aan de EUR te hebben 
gewerkt. Ruim een kwart eeuw was hij een 
van de bepalende gezichten van de Rot-
terdamse Bestuurskundeopleiding. ‘Er is 
een grote spanning tussen de hiërarchische 
structuur van de universiteit en de profes-
sionals die er werken.’

‘Dutch Grammar is 
tough’
A Dutch language course by the ‘Talencen-
trum’ is on offer for foreign students who 
come to study at the EUR. In a three-week 
period, these students are taught the basics 
of the Dutch language, so they will survive 
while being a student here.



Het is crisis in de thuiszorg. Ervaren mensen worden ontslagen om plaats te 
maken voor goedkopere krachten, en bejaarden verliezen hun vertrouwde 
hulp. De trammelant is ontstaan na invoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), die gemeenten de regie geeft over de zorg. De Wmo 
verplicht thuiszorgorganisaties met elkaar te concurreren voor een con-
tract bij de gemeente. Bijgevolg bieden zij hun diensten aan tegen zo laag 
mogelijke tarieven. Die concurrentiestrijd vindt dr. Kim Putters van iBMG 
een gruwel, hij ziet liever afspraken over minimumprijzen waarvoor de 
thuiszorg werkt.  tekst Mary van der Graaf fotografie Levien Willemse

Dr. Kim Putters (33) 
studeerde bestuurs-
kunde aan de EUR en 
promoveerde in 2001 
op het proefschrift ‘Ge-
boeid ondernemen’ een 
onderzoek over onderne-
merschap in de zorg. Hij 
doceerde twee jaar aan 
de EUR en verkaste in 
2003 naar de Universi-
teit van Tilburg. Bij de 
Tilburgse School voor 
Politiek en Bestuur deed 
hij onderzoek naar de 
non-profit organisaties, 
zoals zorginstellingen 
woningbouwcorporaties 
en goede doelen. Vanaf 
februari 2007 is Putters 
weer terug bij de EUR, 
ditmaal bij het instituut 
Beleid en Management 
Gezondheidszorg.
Putters is sinds 2003 
lid van de Eerste 
Kamer voor de PvdA 
en gemeenteraadslid 
in Hardinxveld-Gies-
sendam. 
       
          De kwestie
Op 1 januari is de 
Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 
in werking getreden. 
Invoering van de Wmo 
is bedoeld om ervoor 
te zorgen dat burgers 
zo lang en zelfstan-
dig mogelijk kunnen 
blijven deelnemen 
aan de samenleving. 
Niet meer het Rijk, 
maar de gemeente is 
verantwoordelijk voor 
een samenhangend 
lokaal beleid op het 
gebied van maatschap-
pelijke ondersteuning. 
Thuiszorgorganisaties 
moeten met elkaar in de 
slag om contracten van 
gemeenten in de wacht 
te slepen. De concurren-
tieslag leidt tot massale 
ontslagen en verschra-
ling van de zorg. Acties 
in de thuiszorg zijn het 
gevolg. 

VERSCHRALING 
VAN DE THUISZORG
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e SP is met een actie begonnen tegen de uit-
verkoop bij de thuiszorg, kunt u zich daar in 
vinden? “Als je kijkt naar wat er nu gaande 
is, dan heeft de SP tot op zekere hoogte ge-

lijk. Maar van uitverkoop wil ik niet spreken, ik 
vind verschraling een betere omschrijving. Want de 
verdeling van de contracten is nu vooral een prij-
zenslag waarbij de kwaliteit van de diensten naar 
de achtergrond is verdrongen.”

Maakt u zich zorgen over de situatie in de thuis-
zorg? “Over de personeelsproblemen en de opleidin-
gen maak ik me de grootste zorgen. Op de korte ter-
mijn dreigen veel mensen hun baan kwijt te raken, 
en voor de langere termijn ontbreekt het aan een 
goed arbeidsmarktbeleid en aan een visie over de 
rol van de thuiszorg bij de toenemende vergrijzing. 
Zorgelijk is het imago van de zorg. Als je mensen 
vraagt hoe ze over de gezondheidszorg denken, ant-
woordt 90 procent negatief. Vraag je mensen naar 

hun laatste contact met de zorg, dan is driekwart 
positief. De algemene beeldvorming is dus negatief, 
terwijl er over de directe zorgverlening goede erva-
ringen zijn. Dan heb je een dijk van een imagopro-
bleem waardoor je onvoldoende enthousiaste men-
sen kunt werven. Je kunt wel over de uitverkoop 
van de thuiszorg blijven schreeuwen, maar zo draag 
je natuurlijk niet bij aan een oplossing.” 

Waarom is er na invoering van de Wmo minder geld 
voor de thuiszorg? Hebben gemeentes minder te be-
steden dan het Rijk voorheen of geven ze hun geld 
liever uit aan een nieuw gemeentehuis dan aan 
thuiszorg? “Het geld aan iets anders besteden, bij-
voorbeeld aan lantarenpalen, dat kan niet. Het geld 
dat aan de zorg besteed werd, is ook daadwerkelijk 
‘schoon aan de haak’ naar de gemeenten overgehe-
veld. Maar we weten allemaal dat de vraag naar 
zorg toeneemt. De situatie van vandaag is volgende 
week al achterhaald. Als je een aantal jaren met het-
zelfde budget moet doen, terwijl de doelgroep toe-
neemt, is het logisch dat gemeenten op een gegeven 
moment een tekort krijgen. Er zijn nu al gemeenten 
met financiële problemen, en zij lossen dit op door 
met name op de prijs te letten bij de inkoop van 
zorg. De bedoeling van de Wmo is echter uitdrukke-
lijk dat ze de zorg inkopen op prijs en kwaliteit!”

Zijn gemeenten eigenlijk wel geëquipeerd voor het 
inkopen van zorg? “De gemeenten hebben die speci-
fieke deskundigheid veelal nog niet in huis. Ze we-
ten niet wat voor kwaliteit aan ouderzorg er precies 
nodig is en wat de kosten daarvan zijn. De thuis-

zorg is namelijk meer dan alleen schoonmaken. Het 
gaat ook over het aantrekken van steunkousen, een 
praatje maken tegen de eenzaamheid, of de koelkast 
bekijken om te controleren of ouderen nog wel goed 
voor zichzelf zorgen.”

Heeft de Wmo tot nu toe ook iets positiefs opgele-
verd? “Het is gebleken dat door zorginstellingen 
soms veel te hoge tarieven gehanteerd werden. Het 
kwam ook voor dat de zorgbehoefte te hoog werd 
geïndiceerd. De gemeenten proberen nu meer even-
wicht te krijgen tussen de behoeften van mensen en 
de kosten. Door de Wmo is er in de thuiszorg dus 
wel een doelmatigheidsslag aan de gang die ook no-
dig was.”

U heeft in de Eerste Kamer voor de Wmo gestemd, 
waarom? “Ik geloof in de basisfilosofie van de 
Wmo. Mensen hebben door de Wmo geen recht 
meer op zorg, maar er is een plicht van de gemeente 

om zorg te verlenen. De gemeente moet dus die be-
hoefte aan hulpverlening traceren en datgene doen 
wat de burger in staat stelt om mee te blijven doen 
in de samenleving. Wij gaan niet meer vanuit Den 
Haag zeggen wat dat precies is. Want de kritiek 
luidde, dat Den Haag bedacht hoe je met verslaaf-
den of met ouderen moest omgaan, terwijl ze eigen-
lijk geen weet hebben hoe de situatie werkelijk in el-
kaar steekt. Die kritiek is serieus genomen, door de 
zorg dichtbij mensen te regelen. In wijken en buur-
ten worden dan centra georganiseerd waar mensen 
hulpverlening, uiteenlopend van kinderopvang tot 
thuiszorg, kunnen regelen. Die basisfilosofie onder 
de Wmo is in mijn ogen een goede zaak.”

Dat klinkt goed, waarom zijn er dan toch zoveel 
problemen? “De verplichte aanbestedingen zijn een 
gruwel. Want zaken als de ouderenzorg laat je niet 
door de goedkoopste aanbieder doen, dat moet je 
gewoon goed regelen. Met het afdingen op de prijs 
schieten we niets op; dan krijgen we die verschra-
ling van kwaliteit omdat het steeds goedkoper 
moet. Dat is een slechte ontwikkeling. Als je wilt 
dat er concurrentie op kwaliteit plaatsvindt, want 
dat is natuurlijk de bedoeling, dan zijn er andere 
manieren om instellingen te prikkelen.”

Hoe stelt u zich dat voor? “Afspraken maken over 
een minimumtarief waartegen thuiszorgorganisa-
ties hun basiswerk leveren. Alles wat er bovenop 
komt, alle kwaliteit die meer geleverd wordt, daar 
mag dan een meerprijs voor gevraagd worden. Dus 
wat biedt een instelling bovenop dat schoonmaken, 

wat doen ze aan personeelsbeleid; denken ze na over 
hoe een gemeente over tien jaar wonen en zorg aan 
elkaar kan koppelen en kunnen ze daarin als part-
ner fungeren? Dat is een constructievere benadering 
dan die keiharde concurrentie op prijs. In Zeeland 
hebben ze dit soort afspraken, wat nu al het Zeeuw-
se model heet.”

Waren de problemen door de invoering van de Wmo 
niet te voorzien? “Uit ons onderzoek aan de Univer-
siteit van Tilburg wisten wij dat gemeenten veel 
meer tijd nodig hebben voor de inrichting van één 
loket waar iedereen terecht kan voor maatschappe-
lijke ondersteuning. Daar is bijvoorbeeld een nieuw 
type ambtenaar voor nodig. Niet iemand die de re-
gels erbij pakt en tegen mevrouw of meneer zegt: ‘U 
heeft hier wel of geen recht op’. Maar een ambte-
naar die de cliënt aanvoelt, vragen stelt en gaat kij-
ken welke instantie aan de behoefte van die persoon 
kan voldoen. Dus een ambtenaar die thuis is in het 

netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties. Dat 
krijg je natuurlijk niet in drie maanden voor el-
kaar.”

Moet de Wmo niet gewoon teruggedraaid worden? 
“Nee, het Rijk moet de taken niet meer overnemen 
van de gemeenten. Beter vind ik het – en ik weet 
dat het niet populair is – om na te denken over loka-
le belastingen. Als we de verantwoordelijkheid bij 
de gemeenten neerleggen en we willen geen uitver-
koop, dan moet je gemeenten ook financiële slag-
kracht geven, zodat ze echt kunnen investeren in 
goede kwaliteit en personeel in de zorg. Bij verant-
woordelijkheden horen bevoegdheden, en dan moe-
ten gemeenten niet helemaal afhankelijk zijn van 
het Rijk voor hun geld. Dat er ook verschillen tus-
sen gemeenten zullen ontstaan, is niet erg.”

D
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‘Als je mensen vraagt hoe ze over de gezondheidzorg 
denken, antwoordt 90 procent negatief’
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NIEUW SPORTKAART-
SYSTEEM MINDER 
FRAUDEGEVOELIG
Vanaf begin september wordt in het sport-
centrum op Woudestein een nieuw sport-
kaartsysteem ingevoerd om controle op 
het bezit van de kaart te vergemakkelijken. 
Volgens Simone Wolthuis, directeur van het 
sportcentrum, sporten veel mensen zonder 
kaart en dat is niet de bedoeling. 

De controle in het sportcentrum wordt ver-
scherpt door het plaatsen van toegangspoortjes 
bij de sportzalen. Zonder sportkaart krijg je dus 
geen toegang. Sportcafé Etappe blijft voor ieder-
een vrij toegankelijk. Bij de fi tnessruimte komen 
tourniquets, zodat gecontroleerd kan worden of 
sporters extra hebben betaald voor het gebruik 
van de fi tnessruimte. 
“Een ander voordeel van het nieuwe systeem is 
dat we er meer informatie over de sporters uit 
kunnen halen”, zegt Wolthuis. “Voor het ma-
nagement van het sportcentrum is dit belangrij-
ke informatie. Bijvoorbeeld hoeveel sporters zijn 
er binnen, hoe lang blijven ze en hoe vaak spor-
ten ze? Ook kan zo exact berekend worden hoe-
veel mensen fi tnessen en of uitbreiding van deze 
sportruimte noodzakelijk is.” Volgens de direc-
teur wordt het tellen van sporters nu af en toe 
handmatig gedaan. Het nieuwe systeem is wat 
dit betreft dus een enorme vooruitgang. 
De sportkaart zelf verandert ook. Sporters 
schaffen één keer een kaart aan die het volgende 
jaar opgewaardeerd kan worden. In de kaart zit 
een chip waar persoonlijke informatie opgesla-
gen wordt. Men wordt dus geacht er zuinig mee 
om te gaan en daarom wordt een borg van vijf 
euro gevraagd. De prijs van de kaart zelf gaat 
echter niet veel omhoog. 
“We streven ernaar om vanaf 1 september streng 
te controleren”, aldus Wolthuis. “Wel houden de 
eerstejaars studenten de mogelijkheid om in sep-
tember gratis gebruik te maken van de facilitei-
ten van het sportcentrum. Bij de controles laten 
we deze studenten gewoon door.” 
Voor slimmeriken die samen met iemand anders 
een sportkaart willen aanschaffen, heeft 
Wolthuis slecht nieuws. “De kaart zal gekoppeld 
worden aan een pasfoto die op een groot scherm 
verschijnt als het pasje wordt gescand. De por-
tier controleert of de foto op de kaart overeen- 
komt met de gebruiker. Je sportkaart uitlenen 
heeft dus geen zin.” Volgens de directeur wordt 
dit systeem al met succes gebruikt in Leiden en 
Amsterdam. LS

Het ijle intro van medewerkerskoor Chant’EUR 
stond in schril contrast met het oergebrul der feu-
ten. Wel oogde de nieuwe zangoutfi t, Avenance-wit-
te blouses, in plaats van gedempt groene, uitermate 
fris. Nadat eerst de kuchende en hoestende meute 
eerstejaars en vervolgens de, voor de laatste maal 
door pedel Hans Bliekendaal aangevoerde, stoet ge-
leerde mannen – en een enkele vrouw – in academi-
sche jurken een plekje had gevonden, was het aan 
Collegevoorzitter Jan Willem Oosterwijk het acade-
mische bal te openen. Die maakte de Aula deelge-
noot van zijn impressies die hij het afgelopen half 
jaar opgedaan had – positief uiteraard – om vervol-
gens een blik te werpen op de toekomst en de ambi-
ties van zijn instelling. 
Die blijken niet mals. Zo biedt de EUR in 2013 een 
full-service onderwijspakket; is zij nog internatio-
naler en interdisciplinairder van aard als nu, en is 
postinitieel onderwijs even groot geworden in om-
vang als de masteropleidingen. Vanzelfsprekend 
staat bij dit alles de kwaliteit voorop. Alle 
Nederlandstalige opleidingen moeten te zijner tijd 
tot de vaderlandse top behoren. 
De plannen wat onderzoek betreft, zijn minstens zo 
ambitieus. Rotterdam moet straks in alle hitlijstjes 
terug te vinden zijn, te bereiken door een scala aan 
maatregelen.
Een derde actielijn behelst de campus. Die moet 
zich ontwikkelen tot ‘internationaal aansprekende 
plaats om te wonen en te werken’.  Ook zullen de 
netwerken – zeker de relatie met de stad en bedrijfs-
leven – geïntensiveerd en versterkt worden, aldus 
Oosterwijk. Als vijfde en laatste actiepunt dient het 
beleid, het beheer en de organisatie van de instel-
ling verbeterd te worden. 
Gastspreekster en minister van Economische 
Zaken, Maria van der Hoeven, had drie sporen in 

plaats van vijf actielijnen voor de toehoorders in 
petto. Een toleranter en open universitair klimaat, 
meer topstudenten in Nederland, en de aanwezig-
heid van topuniversiteiten. Want nu staan de 
Nederlandse bollebozen internationaal op een be-
schamende dertiende plek; Van der Hoeven wil met 
haar driesporen-aanpak ‘meer slimme slimmeri-
ken’, oftewel ‘De jacht op toppers is geopend’.
Nadat zangtrio Noblesse Oblige een gevecht tegen 
de bierkaai had geleverd tegen de falende techniek 
(o.a. met een opera-achtige versie van een soort 
Erasmus Bedankt!) en de nieuwe aanwas van 
Laurentius de Aula massaal had verlaten, mocht 
CvB-lid Kees van Rooijen Rabo-babe Fatima 
Moreiro de Melo en psychologiestudente Rezvan 
Ghoncheh een De Civilitate in de handen stoppen. 
Omdat de Skadi oude vier dit jaar wederom het 
hoofdnummer op de Varsity hadden gewonnen, 
mochten ook zij weer het podium op. Zij kregen de 
nieuw in het leven geroepen titel Erasmus Sport 
Embassador mee. Ook de wetenschappers van het 
Erasmus MC-team seXY chromosomen, werden, 
ondanks de verloren fi nale van de Academische 
Jaarprijs 2007, in het zonnetje gezet. 
De rector sloot de middag af door de winnaars van 
de negentiende editie van de Onderzoeks- en 
Onderwijsprijs, Ronald Huisman, Vincent Jaddoe 
en Dennis Fok, te belonen. Of was het de twintig-
ste? Volgens Bert Westerdorp, voorzitter van het 
Trustfonds van de EUR wel. Met oog voor de klok 
verzocht Lamberts het publiek zijn beoogde praatje 
maar te lezen in het boekwerkje dat na afl oop werd 
uitgereikt. Maar niet alvorens hij Maria van der 
Hoeven had voorgehouden dat zij als voormalig on-
derwijsminister zelf wellicht meer had kunnen bij-
dragen aan hetgeen ze vandaag verbaal wenste. GE
(foto’s: RvdH)

IN DE VAART DER VOLKEREN
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UNIVERSITEIT LEIDEN BRENGT 
VOORTAAN ZELF NIEUWS
Het vergaren en brengen van nieuws behoort vanaf heden niet meer tot de taken van het 
Leids Universiteitsblad Mare. Dit heeft het College van Bestuur (CvB) besloten op basis van een 
lezersonderzoek naar de universiteitskrant. Het nieuws zal voortaan gebracht worden in een 
digitale nieuwsbrief gemaakt door de universiteit zelf. Daarbij komt dat Mare in plaats van een 
keer in de week nog maar eens in de twee weken zal verschijnen. 

Bij de redactie van Mare is het nieuws slecht geval-
len. “Het besluit is gebaseerd op een slecht uitge-
voerd lezersonderzoek naar aanleiding van eerdere 
veranderingen in de universiteitskrant”, begint 
Frank Provoost, hoofdredacteur van de universi-
teitskrant. Bij die wijzigingen verloor het blad al 
het recht op het brengen van mededelingen. 
Het lezersonderzoek zou dus niet deugen, maar wat 
is er mis mee? “De gegevens zijn verzameld met be-
hulp van een digitale enquête en daarom zijn er on-
der de respondenten veel nieuwsbrieflezers. Zij re-
presenteren dus geen groter geheel. Daarbij komt, 
dat slechts 8 procent van de studenten de enquête 
heeft ingevuld”, legt Provoost geïrriteerd uit. “De 
resultaten van het onderzoek wijzen bovendien uit, 
dat van de nieuwsbrief alleen de koppen worden ge-
scand en dat studenten wel de halve Mare lezen. 
Ook geven de lezers aan tevreden te zijn over het 
blad.” Het Leids universiteitsblad komt er dus juist 
beter uit dan de nieuwsbrief. De redactie van Mare 
zag het daarom positief in, maar dat bleek verkeerd 
gedacht: “We hebben het niet zien aankomen.” 
Dat er zo’n drastische beslissing wordt genomen op 
basis van een slecht uitgevoerd onderzoek, schiet 
velen in het verkeerde keergat. “We krijgen veel re-
acties van mensen die niet begrijpen waarom het 
CvB tot deze keuze is gekomen. Zelfs de U-raad 

heeft de kwaliteit van het onderzoek afgewezen. We 
zijn blij dat de raad aan onze kant staat, maar he-
laas is hun advies aan het CvB niet bindend”, aldus 
Provoost. De hoofdredacteur geeft aan dat hij niet 
begrijpt dat een universiteit die zich profileert als 
onderzoeksuniversiteit zich baseert op zo’n slecht 
uitgevoerd onderzoek. “Het lijkt erop dat het onder-
zoek als excuus wordt gebruikt de bevoegdheden 
van Mare in te dammen.” 
Om zich heen ziet Provoost steeds vaker dat univer-
siteitskranten een stukje onafhankelijkheid moeten 
inleveren. Hij is daarom bang dat op den duur de 
bladen niets meer zullen zijn dan een publiciteits-
machine. Ook schrijver Christiaan Weijts, voorma-
lig redacteur bij Mare, vreest hiervoor. In een opi-
niestuk in nrc.next van 31 augustus toont hij zijn 
ongenoegen over de beslissing die het Leids College 
van Bestuur heeft gemaakt. Weijts maakt in het 
stuk een heldere vergelijking. Hij stelt zich voor wat 
er zou gebeuren als premier Balkenende alle bin-
nenlandredacteuren zou vervangen door Haagse 
persvoorlichters. Hij vermoedt dat de berichtgeving 
een stuk positiever zou zijn en dat alle buitenlandse 
media versteld zouden staan dat dit in Nederland 
gebeurt. Zoiets klinkt onwaarschijnlijk, maar pre-
cies hetzelfde is er aan de hand met de Leidse uni-
versiteit en haar blad Mare.  LS

Rectificatie

GEEN DALING MAAR 
GROEI BIJ SOCIOLOGIE
In tegenstelling tot een eerder bericht in het 
Erasmus Magazine van 30 augustus blijkt de 
belangstelling voor de opleiding sociologie 
juist te groeien en niet te dalen.

Het gaat goed met de Rotterdamse opleiding socio-
logie. Uit een eigen telling van het aantal inschrij-
vingen blijkt dat er dit jaar een record aantal van 75 
eerstejaars bachelorstudenten  instromen. Daar-
naast zijn er 120 schakelstudenten van het hbo ge-
selecteerd. De totale aanwas voor dit studiejaar be-
draagt voorlopig 195, een stijging van 28 procent 
ten opzicht van vorig jaar. Rotterdam wordt daar-
door de grootste sociologie-opleiding in Nederland. 
De cijfers uit de vooraanmeldingen waarover EM in 
nummer 2 berichtte, gaven een ander beeld. Met 
vooraanmelding spreken studenten de intentie uit 
voor een bepaalde opleiding. De kans bestaat dat 
deze student zich uiteindelijk ergens anders officieel 
inschrijft. Het kan ook zo zijn dat studenten de 
vooraanmelding achterwege laten en zich later di-
rect inschrijven. Vooraanmeldingscijfers geven 
slechts een indicatie van het aantal studenten dat 
werkelijk in september zal starten. Dit verklaart dat 
er verschillen kunnen ontstaan tussen de vooraan-
meldingscijfers en het koppetellen door de faculteit. 
MG

Hoe vaak heb jij al zo’n ‘komt-het-allemaal-goed’-
gesprek gehad met je studieadviseur? 
“Een keer of drie sinds het bama-stelsel is inge-
voerd. Elk jaar worden de regels aangepast en exa-
menonderdelen veranderd. Ik kon dan overstappen 
naar bama of een soort contract tekenen zodat ik in 
het doctoraal kon blijven. Doctorandus, Latijn, vind 
ik toch echt mooier klinken dan het Engelse mas-
ter.” 
Jij tijgerde de hele nacht door Rotterdam en lag de 
hele dag in bed. “Nee hoor. Ik deed veel voor stu-
dentenvereniging RSG. Een jaar heb ik hier ook in 
het bestuur gezeten. Dan is het praktisch onmoge-
lijk er studiepunten naast te halen. Ik zong, speelde 
gitaar en toetsen in verschillende bandjes, waaron-
der The Sultan of Pils. Daar won ik de publiekprijs 
mee tijdens een EUR-lustrumwedstrijd. Ik liep sta-
ge bij de rijksoverheid en werkte als beleidsmede-
werker bij de PvdA waar ik lid van ben. 
Ledenvergaderingen horen daar ook bij. Oké, ik 

houd ook van gezelligheid...  In de hoogtijdagen, tot 
aan anderhalf jaar geleden, ging ik ongeveer twee 
keer per week naar de kroeg. Dat was incluis een 
kater de volgende dag. Ik ging ook nog twee keer tot 
een uur of een ’s avonds uit. Na vergaderingen van 
de studentenverenigingen of de PvdA blijf je wel 
eens hangen voor de gezelligheid. En als er iemand 
een afstudeerfeest geeft, dan zal ik de laatste zijn 
die afzegt. De laatste anderhalf jaar deed ik het rus-
tiger aan.”
Wat vul jij nu in bij ‘titulatuur’? Doctoraal-dino-
sauriër of de laatste Mohikaan? “Dinosaurus klinkt 
zo negatief. Uitgestorven, alsof je niet meer mee 
doet. Ik sta nog middenin het studentenleven. Ik 
deed veel ernaast met commissies en stages. Ik ken 
ook de jonge gardes. De laatste Mohikaan vind ik 
wel zo stoer. Niet dat ik er nou zo trots op ben, maar 
grappig is het wel. Ik ben vooral blij dat ik ben af-
gestudeerd.” DR

DE ALLERLAATSTE MOHIKAAN-
DOCTORANDUS BESTUURSKUNDE
Een ‘genadezesje’ was zijn eer te na, dus werkte Koos Kamerling (26), na negen jaar studie, de 
laatste twee weken als een galeislaaf om zijn scriptie vóór 31 augustus af te hebben. De aller-
allerlaatste dag waarop de allerlaatste doctoraalstudent kon afstuderen bij bestuurskunde. 
‘Wel zo stoer.’ 

‘LEKKER EIGENWIJS’
Medewerkers van cateringbedrijf Avenance hebben 
vanaf het nieuwe collegejaar nieuwe bedrijfskle-
ding. “De rode blouses met blauwe schorten waren 
aan vervanging toe”, meldt Jerry van Eijkelenburg, 
districtmanager bij Avenance. De nieuwe kleding 
bestaat uit een witte blouse met Avenancelogo en 
een rood, groen of blauw schort. Op de rug valt de 
tekst ‘lekker eigenwijs’ te lezen. “We wilden de boel 
opleuken en de dames van het cateringbedrijf een 
frissere uitstraling geven”, legt Van Eijkelenburg 
uit. “Ze mogen zelf kiezen welke kleur schort ze 
aantrekken, want de drie kleuren passen goed bij el-
kaar. Op deze manier ontstaat een leuke mix van 
kleuren.” De dames zelf zijn enthousiast over hun 
nieuwe kleding, want zij waren wel toe aan iets 
nieuws sluit de manager af. LS (foto: LW)

V.l.n.r.: Avenance-medewerksters Elena Cotoara, Jelka 
Carapic en Pia Althuizen gestoken in de nieuwe outfit.
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De internationale studentenorganisatie AIESEC, 
het World Food programme van de VN en het be-
drijf TNT hebben sinds 2005 de handen ineengesla-
gen in het Global Experience Programme. Jaarlijks 
worden in dit kader ook vier Nederlands-Duitse 
studentenkoppels voor een half jaar uitgezonden 
naar een ‘relatief veilig’ ontwikkelingsland. Dit jaar 
is gekozen voor Burkina Faso, Laos, Madagascar en 
Zambia.
Dit najaar reist de Rotterdamse Lieke Bouwhuis 
met de Duitse student Katrin van Münster af naar 
Mongu, 600 kilometer ten westen van Lusaka, de 
hoofdstad van Zambia, om een aantal VN-projecten 
te bezoeken en te evalueren. Bouwhuis: “Ik ga kij-
ken of die programma’s lopen en zal algemene crite-
ria op gaan stellen waaraan die programma’s moe-
ten voldoen. Maar ook ga ik kijken naar de synergie 
tussen de diverse projecten die door verschillende 
NGO’s worden uitgevoerd, bijvoorbeeld die op het 
gebied van HIV-besdtrijding. Dat is een groot pro-
bleem in Zambia; een op de vijf mensen sterft er 
aan AIDS.”
Bouwhuis studeerde, voor ze naar Rotterdam 
kwam om een master International Economics te 
doen, aan het University College in Utrecht en de 
University of Berkeley in Californië. Ook is en was 
ze actief bij AIESEC. 
Voorafgaand aan het Zambiase avontuur dienden 
de geselecteerde studenten allerlei trainingen en 

cursussen te doen, variërend van een veiligheids-
training tot een snelcursus fotografi e op het WFP-
hoofdkantoor in Rome. “Zambia mag dan relatief 
veilig zijn, het advies is niet met publiek transport 
of eigen vervoer te reizen”, vertelt Bouwhuis. “In 
Nederland reis ik zonder problemen met de nacht-
trein van Utrecht naar Rotterdam. Een van de 
grootste uitdagingen voor mij daar zal dan ook zijn 
hoe ik reageer op die inperking van mijn bewe-
gingsvrijheid.”
Een belangrijke reden voor Bouwhuis om de stage 
in Zambia te gaan doen is om uit te vinden of orga-
nisaties als de VN haar liggen als toekomstige 
werkgever. “Ik studeer volgend jaar af en heb de 
keuze nog niet gemaakt waar ik zou willen gaan 
werken. Ik ben best wel ambitieus en schuw het be-
drijfsleven niet, maar ik neig meer naar organisaties 
als de VN. Dit is een prima stage om van dichtbij 
het functioneren van de VN mee te maken. Maar 
bovenal zie ik er naar uit om meer te leren over de 
Afrikaanse cultuur en datgene wat ik heb geleerd 
tijdens mijn studie in praktijk proberen te brengen.” 
GE (foto: RvdH)

Lieke Bouwhuis zal voor Erasmus Magazine regelma-
tig berichten over haar belevenissen in Zambia. Vanaf 
half september is dit te lezen op 
www.erasmusmagazine.nl 

STANDPLAATS MONGU
Masterstudent International Economics & Business Studies Lieke Bouwhuis (24) vertrok in sep-
tember voor zes maanden naar Zambia. Daar gaat ze samen met een Duitse counterpart een half 
jaar werken voor het World Food Programme (WFP) van de VN.

KOM UIT JE 
HOKJE
Door zich af te zonderen in een ‘etnische’ 
studentenvereniging beperkt de allochtone 
student zijn kansen. Kies liever voor een 
algemene studentenvereniging, want die biedt 
naast gezelligheid ook de mogelijkheid tot 
cultuuruitwisseling. 

Dat statement maakte de Landelijke Kamer van 
Verenigingen vorige week. Prachtig gezegd mis-
schien, maar de boodschap is ook wat naïef, blijkt 
al uit een kleine rondgang binnen de EUR. 
Dhiray Ramnath (21) studeert economie en korte 
tijd geleden werd hij, als ‘allochtoon’, lid van de al-
gemene studentenvereniging RSG. “Ik werd ge-
vraagd door vrienden op de Eurekaweek. Een paar 
biertjes en plots zat ik erbij. Ze hebben leuke feest-
jes. Aan een allochtone studentenvereniging heb ik 
niet eens gedacht. Die zijn toch heel klein? Ik zou 
dat toch niet willen. Ik vind inderdaad dat het goed 
is om uit je hok te komen. Het is juist een verrijking 
om anderen te ontmoeten.”
Toch blijkt op de campus dat voornamelijk Islami-
tische studenten, áls ze al lid willen worden van een 
vereniging, liever kiezen voor een bekende groep 
met dezelfde ideeën. Ramnath kan dat wel begrij-
pen: “Ik kom uit Amsterdam-West. Ik weet dat bij-
voorbeeld Turkse jongeren, ook vrienden van me, 
vaak op een andere manier zijn opgevoed. Dan kan 
bijvoorbeeld het gebruik van alcohol een obstakel 
zijn om lid te worden.”
Hans Koster, preses van de vereniging voor gerefor-
meerde studenten, ziet dat probleem ook. 
“Allochtonen en wij zitten ongeveer in hetzelfde 
schuitje. Bij de traditionele studentenverenigingen 
zijn de mores toch vaak wat anders. Ik snap het 
wanneer je als allochtone student ervoor kiest om je 
vrije tijd in te vullen met gelijkgestemden. Wij lezen 
bijvoorbeeld liever samen de Bijbel. En dan niet met 
overmatig alcoholgebruik en ontgroening.”
Volgens Tjebbe Onnes, preses van RSG, geldt het 
alcoholargument echter niet zo. “Bij ons zijn er wel 
meer, ook in het bestuur, die geen alcohol consume-
ren. Die worden echt niet scheef aangekeken. Ik zou 
niemand willen of kunnen verbieden bij een alloch-
tone studentenvereniging te gaan. Maar bij ons zit 
je wel meer in een afspiegeling van de samenle-
ving.” Maar is dat eigenlijk wel zo? Dhiray 
Ramnath met een brede glimlach: “Op de eerste bij-
eenkomsten waren er vijftig procent ballen en een 
heleboel ander volk. Maar ik was volgens mij de 
enige gekleurde. Ik denk wel dat de gewone studen-
tenvereniging meer reclame moet maken en moet la-
ten zien wat ze eventueel aan allochtonen kunnen 
bieden.” DR

Lieke Bouwhuis vlak voor haar vertrek naar Zambia.



  Gijs van Oenen

EMOTEVEE
Zomergasten – ooit een prettige vulling van 
vakantiezendtijd voor cultureel geschoolden, 
nu een statussymbool voor intellectuelen 
met mediamatige geldingsdrang. Zoals 
would-be bestuurders zich bij kabinetsforma-
ties angstvallig telefonisch bereikbaar hou-
den en schrijvers en geleerden eenmaal per 
jaar nagelbijtend het Nobelnieuws afwach-
ten, zo worden steeds meer intellectuelen 
nerveus als de Zomergastenredactie in het 
voorjaar naar kandidaten speurt. Of erger 
nog, naar een nieuwe presentator. De PC 
Hooftprijs is er niets bij.
 Dit seizoen zag ik alleen de aflevering 
met Bettine Vriesekoop. Een bijzondere 
vrouw met een bijzondere levensloop, die 
zich goed kon uitdrukken en mooie fragmen-
ten had uitgekozen. En zelfs kon zich nog een 
zekere tragische spanning in de uitzending 
ontladen: lukte het Bettine zelf eigenlijk wel 
te leven naar de lessen die uit haar fragmen-
ten spraken? De andere vijf gasten heb ik ge-
mist. Soms door toeval, of omdat de gast mij 
gestolen kan worden (Moszkowicz, Rinnooy 
Kan), of omdat die al iedere dag drie keer op 
TV is (Linda).
 Maar dit jaar had de VPRO een zevende 
uitzending met een zevende gast. Deze mys-
tery guest is onbekend en anoniem, maar te-
gelijk de enige nog echt belangrijke gast van 
televisie of media; het is degene om wie de 
media draaien als een mot om de vlam of 
een satelliet om de aarde: het is de kijker zelf. 
De kijker die naar zichzelf kijkt, het is het lo-
gische einde van ieder medium en het thema 
waarop dan ook al enkele jaren talloze pro-
gramma’s onder de noemer van ‘reality TV’ 
eindeloos variëren.
 En waarop vergastte de kijker zichzelf, on-
der auspiciën van de VPRO? Vroeger zou een 
typische VPRO-gast fragmenten hebben ge-
kozen die een nationale gebeurtenis betrof-
fen, die het collectieve geheugen raakten, of 
die een cultureel thema uitlichtten. Zo niet 
nu: de getoonde beelden zeiden mij weinig, 
maar bleken vooral te dienen om de gast 
trauma’s uit het eigen verleden te laten her-
beleven. Menige kijker te gast wist in tien mi-
nuten meer autobiografische rampen en on-
gewenste intimiteiten over zichzelf ter tafel 
te brengen dan de gemiddelde echte zomer-
gast in drie uur. 
 Zo leken deze would be-zomergasten nog 
het meest op mobiele bellers die tegenover 
je in de trein zitten en ongevraagd in jouw 
bijzijn hun lief en leed debiteren. Het loutere 
feit dat jij naar ze moet kijken, lijkt voor hen 
voldoende reden om de publieke ruimte met 
hun intimiteiten en emoties te bezwangeren. 
Zomergasten goes emotevee – wil de laatste 
vrijzinnig protestant het licht uit doen?

KLIMAATNEUTRAAL FESTIVAL
Klimaatverandering is een issue dat leeft. De gemeente Rotterdam haakt daar op in met de 
organisatie van het klimaatfestival van 16 tot en met 22 september. Studenten van de EUR ne-
men actief deel aan dit festival. Ook op de campus zullen tal van klimaatneutrale activiteiten 
plaatsvinden. 

Rotterdam is een stad waar alles kan. Het ene 
weekend bulderen formule I wagens door de stad en 
een volgend weekend is er een autoloze zondag. He-
lemaal autoloos gaat de gemeente overigens te ver. 
Tijdens de aftrap van het festival door burgemees-
ter Ivo Opstelten op zondag 16 september worden 
alleen de Coolsingel en de Schiedamsedijk afgeslo-
ten voor autoverkeer en omgedoopt tot Klimaatbou-
levard, CO2-singel en Schiedamse pad. De hele 
week vinden in de stad activiteiten plaats op het ge-
bied van klimaatverandering en mobiliteit, met als 
een van de hoogtepunten een recordpoging 
jumpstylen. 
Met het klimaatfestival wil het college de bewust-
wording vergroten over de gevolgen van mobiliteit 
voor het milieu. Mensen milieubewust maken is 
ook het streven van EUR-medewerkers en -studen-
ten die zich met ‘Greening the Campus’ bezighou-
den. Dit initiatief is anderhalf jaar geleden bij be-
drijfskunde ontstaan. De groep wil aangeven hoe 
mensen binnen hun eigen werksituatie een bijdrage 
kunnen leveren aan een duurzamere wereld. Initia-
tiefneemster, drs. Ingrid de Vries van Financieel 
Management, draagt desgevraagd talloze voorbeel-
den aan. “Je kunt gerecycled of FSC-papier gebrui-
ken, dubbelzijdig printen, meer nieuwsbrieven elek-
tronisch maken, en syllabi, brochures en folders mi-
lieuvriendelijk laten drukken. Wat ook helpt is het 
uitzetten van het beeldscherm als mensen naar huis 
gaan of een gezamenlijk koffiezetapparaat voor de 
afdeling, zodat er niet op elke kamer een hoeft te 
staan. Dat geldt ook voor printers. Het is beter om 
een centrale printer te hebben, dat vermindert for-
maldehyde dampen in de werkkamer, en bespaart 
energie en RSI-klachten.” 
Het ‘Greening the campus’-concept dat zich nu tot 
de RSM Erasmus University beperkt, zal dit jaar 
nog over de gehele universiteit uitgerold worden. 
De Vries gaat zich tevens inspannen voor een ver-
dere verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, 
door bijvoorbeeld groene daken en sterkere stimule-

ring van het gebruik van openbaar vervoer en de 
fiets voor het woon-werkverkeer. 
De club heeft het afgelopen jaar flink aan de weg 
getimmerd om de milieuproblematiek op de campus 
onder de aandacht te brengen. Ze deden dat veelal 
met ludieke acties. “We kiezen ervoor om de bood-
schap, die natuurlijk loodzwaar is, op een luchtige 
manier te brengen. We willen dat mensen over een 
duurzame wereld gaan nadenken en dat bereik je 
niet als je te veel het vingertje ophoudt en in beper-
kingen denkt. Dat schept alleen maar angst waar-
door mensen verstarren. Als je het leuk en aantrek-
kelijk houdt, dan gaan mensen bewegen.” 
De activiteiten in de derde week van september zul-
len wederom een luchtig karakter hebben. Studen-
ten gaan, zoals eerder dit jaar, de autobanden op 
spanning brengen. Op zondag 16 september doen 
ze dat op het benzinestation van Argos Oil op de 
Vaanweg. Automobilisten worden ook geïnformeerd 
over een zo zuinig mogelijke rijstijl. Op de campus 
wordt deze actie herhaald op 20 september. Fietsers 
ontvangen speciale services, zoals het oppompen 
van banden, reflecterende stickers, en de postcode 
in laten graveren tegen diefstal. 
Op donderdag 27 september zijn er filmvertoningen 
over milieu- en sociale issues in de kledingindustrie  
met aansluitend discussies met NGO’s en presenta-
ties van bedrijven over hun inspanningen voor de 
productie van duurzame kleding. Bezoekers worden 
verder verrast door tableaus vivants met ecologi-
sche kleding, biologische popcorn, maar ook 
chloorwater en een duiveltje die gewetensvragen 
stelt. Kleding die je zat bent of die niet goed past, en 
bovendien nog heel en schoon is, kun je van 10 tot 
en met 26 september komen inleveren in café ‘In de 
Smitse’ in het T-gebouw. Op 27 en 28 september 
kun je je bonnetjes ruilen voor nieuwe kleding in de 
winkel voor zaal B2. MG

Voor meer informatie mail greencampus@rsm.nl 
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Gedurende de derde week van september gaan studenten her en der in Rotterdam autobanden op spanning brengen.
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Opinie

Toch moeten we iets met ‘de ouderen’, gezien de ontwikkelin-
gen in deze leeftijdsgroep van niet-jongeren. Getalsmatig zijn 
er steeds meer ouderen, die tevens beter georganiseerd zijn 
dan voorheen en een behoorlijke politieke invloed hebben. 
Ook worden zij economisch gezien steeds invloedrijker en niet 
langer te negeren. Niet zelden worden ‘ouderen’ tegenwoor-
dig geassocieerd met ‘rijke mensen met teveel vrije tijd’, ter-
wijl ‘oud’ ooit bijna gelijk stond aan ‘arm’. Tevens ontwikkelen 
ouderen zich steeds meer op technologisch gebied. Uit Duits 
onderzoek van de ARD/ZDF bleek onlangs (mei 2007) dat er 
meer ouderen dan jongeren op het internet actief zijn en zich 
definitief een virtuele weg tot de wereld hebben gebaand. 
Een site als Wikipedia wordt voor een belangrijk deel aange-
vuld door ouderen, die daarmee directe invloed hebben op de 
informatievoorziening in plaats van zich in de marges op te 
houden. 

Deze verschuivende realiteit vraagt om een nieuwe construc-
tie van ouderdom. ‘Ouder’ wordt nu nog geassocieerd met 
een verlies in twee opzichten: individualisme en productiviteit. 
Iemand die niet aan het ideaal van individualisme voldoet, 
wordt al snel als minder succesvol, op zijn retour etc. gezien 
dan iemand die dit wel kan. Voor productiviteit geldt hetzelf-
de: wie niet langer productief is, is ‘minder waard’ dan ie-
mand die wel economische waarde oplevert, enigszins ge-
chargeerd gesteld. Vanuit deze twee kernwaarden van de 
westerse samenleving bezien, gaat ouderdom gepaard met 
verval: vaak minder onafhankelijk en minder productief dan 
de jongere. 
Daar komt bij dat ouderdom een natuurlijke categorie lijkt. 
Sociale en biologische wetenschappen zijn nogal geneigd te 
doen alsof ze de loop van het natuurlijke, correcter gesteld, 
het genaturaliseerde leven bestuderen, met normaalcurves 
voor bijvoorbeeld ontwikkeling of verval. Op dit vermeende 
‘natuurlijke’ verloop is genoeg af te dingen. Want wat is ‘de 
natuurlijke gang van zaken’ als we nader kijken naar ‘ouder-
dom’? Tegenwoordig kan een politicus 28 zijn, een popzanger 
60+, hebben kinderen ‘ouderdomsziekten’ als obesitas en sui-
kerziekte, kan een vrouw op haar 60ste een kind krijgen en 
hoeft leeftijd geen bezwaar te zijn om te blijven studeren – in 
augustus van dit jaar rondde een vrouw van 94 haar studie 
medicijnen af aan de Universitet van Adelaide. 
Tegen het vermeende natuurlijke verouderingsconcept is in te 
brengen dat wij steeds meer een ‘leeftijdsirrelevante maat-
schappij’ aan het worden zijn. Er is niets in de veranderingen 
in het lichaam dat een concept van leeftijd, of ontwikkeling of 
verval vereist. Er is geen verouderingsproces an sich, maar een 
sociale interpretatie van wat wij oud vinden en wat dat bete-
kent. Leeftijd speelt hier een ondergeschikte rol in. Weliswaar 
lijken feiten ‘echter’ als ze onveranderlijk lijken, reden waarom 
de tendens dingen als ‘natuurlijk proces’ af te schilderen zo 
groot is, maar wie interpretaties rond die vermeende natuur-
lijke processen nader onderzoekt, ziet dat deze aan verande-
ring onderhevig zijn. Juist vanwege de demografische en eco-
nomische macht en het technologische potentieel, kunnen de 
‘New Aging’ (een term afkomstig van het Amerikaanse psy-
chologenechtpaar Kenneth en Mary Gergen) ook zichzelf an-
ders definiëren en construeren. Deze groep biedt in toene-
mende mate weerstand aan de constructies van anderen, die 

hen willen neerzetten als niet-productief en in staat van ver-
val. Grofweg hebben ze de keuze uit drie ‘mallen’, drie per-
spectieven van waaruit ze hun identiteit kunnen construeren.
De eerste is dat van de ‘eeuwige jeugd’. Uit Amerikaans onder-
zoek blijkt dat slechts 10 procent van de Amerikaanse popula-
tie zichzelf als ‘oud’ beschouwt. Het woord ‘oud’ is in sommi-
ge seniorenclubs zelfs verboden. Het woord ‘gerofobisch’ lijkt 
van toepassing. Vele ouderen, en velen tussen de 30 en 50, 
houden zich bezig met het in stand houden of terugvinden 
van hun jeugd: lichaamsgewicht op peil houden, grijze haren 
verven, rimpels laten wegspuiten, tanden bleken, etc. Het 
zoeken naar leeftijdsloosheid, of eeuwige jeugd is een moder-
ne obsessie geworden die zich uitstrekt van Amerika, Europa 
tot Japan en post lijkt te vatten bij iedereen die de rest van 
zijn bestaan onder controle lijkt te hebben.
Een alternatief is het perspectief van kracht opbouwen, het 
keren van de gedaalde productiviteit door alternatieve inter-
pretaties van levensstijlen. Dat kan variëren van het lang mo-
gelijk thuis te blijven wonen in plaats van in een bejaardente-
huis, door deel te nemen aan allerlei gezondheidsprogram-
ma’s die de dood op een afstand houden, of, als dit niet lukt, 
zelf te denken over actieve levensbeëindiging. Ook de her-
nieuwde aandacht voor oude, wijze mensen wijst op een per-
spectief van kracht, met als recent voorbeeld ( juni 2007) de 
door Nelson Mandela opgerichte club van ‘oude wijze man-
nen en vrouwen’ die de archetypische ‘oude wijze man’ nieuw 
leven inblaast en zich wil mengen in onoplosbaar geachte, 
supranationale conflicten. Niemand zal deze club als een stel 
uitgerangeerde bejaarden afschilderen, al ligt de gemiddelde 
leeftijd ver boven de zeventig. Deze mensen geven voeding 
aan de gedachte dat de oudere waardevol in zichzelf is – wat 
heel anders is dan krampachtig jong proberen te blijven. 
De derde, belangrijke reconstructie van ouder worden, legt de 
nadruk op plezier. Mogelijk gemaakt door economische voor-
spoed, relatieve gezondheid en technologische ontwikkelin-
gen wordt ouder worden steeds vaker geassocieerd wordt 
met het rijkelijk vullen van vrije tijd met ‘leuke dingen’: fiet-
sen, Nordic Walking, theaterbezoek, het huis in Frankrijk, rei-
zen, en allerlei vormen van persoonlijke ontwikkeling, waar-
onder ook het volgen van cursussen van bijvoorbeeld HOVO. 
De reclame speelt hier gretig op in, maar ook in het echte le-
ven is het aandeel van ouderen in de genoemde ‘leuke din-
gen’ onmiskenbaar. 

Een mogelijk effect is een kenterende houding van niet-oude-
ren, die, klem tussen feestende jongeren en genietende oude-
ren, beseffen dat hard werken op zich niet per se goed of 
wenselijk is. De protestantse arbeidsmoraal, die op de kern-
waarden individualiteit en productiviteit leunt, wordt niet al-
leen ondergraven door de jongere generatie, maar zeker ook 
door het lichtende en levende voorbeeld van de VUT-ters, pre-
pensioeners, gepensioneerden en andere ouderen, die genie-
ten tot levensmotto hebben uitgeroepen en daarmee de 
waarde van productiviteit in twijfel trekken. Het wachten is 
nog op een nieuwer woord voor ‘ouder’ – of wordt ‘oud’ het 
ideaal? 

Drs. Carolien van Bergen is projectleider van HOVO Rotterdam 
van de Erasmus Universiteit.  

EEN NIEUW WOORD VOOR ‘OUD’ 
Oud is een lelijk woord, vooral waar het over mensen gaat. ‘Ouder’ is al niet veel beter, en een nadere specificatie als 
‘vijftig plus’ of het vermijdingsbegrip ‘senioren’ veranderen hier weinig aan, de toenemende positieve aandacht in re-
clames voor vitale vijftigers en zestigers ten spijt. Veel vijftigplussers willen liever niet op hun leeftijd worden aan-
gesproken, hetgeen lastig kan zijn voor doelgroeporganisaties als het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) - voor 
50+ - of ouderenvakbonden.
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TOPPERS OF 
ZESJESJAGERS
Bij de opening van het Academisch Jaar werd 
erop gehamerd dat de EUR meer topstudenten 
moet opleiden. Wat verstaan EUR-studenten 
onder een topstudent en is dat op henzelf 
van toepassing? Of nemen ze genoegen met 
een zes en houden ze zo tijd over voor andere 
dingen? 

Ella Brouwer, vierdejaars rechten: “Ik weet niet 
of ik een topstudent ben, maar ik doe wel mijn 
best. Hoge cijfers maken je nog geen topstu-
dent, juist door nevenactiviteiten te doen tij-
dens je studie, ontwikkel je jezelf tot een top-
per. Ik heb veel commissiewerk gedaan en zit 
nu in de JFR. Hoge cijfers zijn wel belangrijk bij 
een topstudent, maar het draait niet alleen 
daarom. Iemand die zijn studie haalt met pri-
ma cijfers en er bijvoorbeeld bestuurswerk bij 
doet, vind ik eerder een topstudent dan ie-
mand die alleen maar met zijn neus in de boe-
ken heeft gezeten en cum laude afstudeert.” 

Jacco de Vos, schakelstudent bedrijfskunde: “Ik 
ben net begonnen aan de EUR, dus alles is nog 
nieuw. In mijn vorige studie bedrijfseconomie 
moest ik goede cijfers halen om toegelaten te 
worden aan de EUR. Ik ben wel een serieuze 
student, want ik haal liever een hoger cijfer 
dan een zes. Ik ga altijd voor meer. Het schakel-
jaar wordt pittig denk ik, want de lesstof is En-
gelstalig en dat ben ik niet gewend. Ook krijg 
ik meer stof te verwerken, maar ik zie wel hoe 
het gaat lopen.”

Gerard de Witt & Stefan de Zeeuw, eerstejaars 
rechten: “Een topstudent is toch iemand die 
cum laude afstudeert met achten en negens? 
Als wij een zes halen, vinden we het prima en 
dan hoeven we geen acht. Wel merken we dat 
je op de EUR uren moet maken om bij te blij-
ven. Dat was op de middelbare school wel an-
ders. Als de studie echt interessant is, kunnen 
we ons voorstellen dat je er meer tijd aan be-
steedt. Dan zoek je uit jezelf meer informatie 
en ga je langer door. Maar we hebben voorlo-
pig geen ambities om topstudenten te wor-
den.” 

Gerieke de Graaf, schakelstudent Economics & 
Business: “Of ik mezelf een topstudent noem? 
Ik neem in ieder geval geen genoegen met een 
zes. Ik wil gewoon een goed CV hebben en 
daarom haal ik graag goede cijfers. Ik werk er 
ook best hard voor. Het is niet zo dat ik perse 
de beste wil zijn, maar voor mezelf wil ik leuke 
opdrachten maken en studeren om tenslotte 
een leuke baan te vinden.” 

  AangeschotenVan der Schot
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SCHAAL 18 
IS EEN LACHERTJE

De JP-norm
“De Balkenende-norm? 
Dat hangt er van af 
welke je bedoelt. Er 
zijn er twee.” Nee, de 
voorlichter van het 
ministerie van Bin-
nenlandse Zaken maakt 
geen geintje. “De ene, 
het gemiddelde van alle 
ministerssalarissen, 
bepaalt de grens waar-
boven je salarissen in de 
publieke sfeer openbaar 
moet maken. En er is 
een andere die in de 
volksmond de ‘echte’ 
norm is: niemand bij 
de (semi-)overheid mag 
meer verdienen dan de 
minister-president”, 
zegt hij. Interessant is 
dat beide bedragen op 
dit moment op ongeveer 
170.000 euro liggen. 
Alleen is het eerste ‘in-
clusief’, dus met allerlei 
toeslagen, vergoedingen 
en werkgeversbijdra-
gen, ook die voor het 
pensioen; het tweede, 
de ‘echte’ JP-norm, is 
kaal. Daar moet dus 
weer zo’n 35 procent 
(een vuistregel die de 
overheid zelf hanteert) 
bij opgeteld worden om-
wille van de vergelijk-
baarheid. En zo wordt 
het topsalarissendebat 
er niet helderder op.

Foto’s rechts:
Het Rotterdamse CvB-
trio Steven Lamberts, 
Kees van Rooijen en 
Jan Willem Oosterwijk 
(v.l.n.r.). In 2006 ver-
dienden rector, voorzit-
ter (toen nog José van 
Eijndhoven), en derde 
lid respectievelijk 
€ 133.556, € 144.578, 
en € 126.696 bruto per 
jaar, exclusief vergoe-
dingen, bonussen en 
eventuele opvullingen 
van pensioengaten.
(bron: Financieel Jaar-
verslag 2006) 
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De ene na de andere universiteits- en hogeschoolbestuurder blijkt boven 
de Balkenende-norm te verdienen. Wat is er toch gebeurd met de keurige 
ambtelijke salarissen die bestuurders van hogescholen en universiteiten 
vroeger ontvingen? En wat is precies de rol van de alomtegenwoordige Hay 
Group als het om beloningen gaat?  
                 tekst  Wammes Bos/HOP fotografie Ronald van den Heerik illustratie Enio Ramalho

oe het vroeger was? Tja, dat weten ze bij het ministerie 
van OCW niet meer. “De expertise van vóór 1997 is met 
de VUT of heeft een andere baan”, meldt een voorlichter. 
Nou ja, de grote lijnen zijn duidelijk genoeg: iedereen die 

bij een universiteit of hogeschool werkte was gewoon medewer-
ker, had een functie die in een ambtelijke schaal viel en kreeg 
dienovereenkomstig betaald. Ook de bestuurders dus, die er ove-
rigens wel een toelage bij ontvingen. 

Salarisstaatjes  De omslag kwam aan het eind van de 
jaren negentig, de jaren waarin de zelfstandigheid van de instel-
lingen groter werd en daarmee ook de afstand tot het ministerie. 
Eigen raden van toezicht, of equivalente organen, kregen formeel 
de zeggenschap over de arbeidsvoorwaarden van bestuurders. 
De bestuurders zelf, de colleges en de directies, traden vervol-
gens op als werkgever van het gewone personeel en onderhan-
delden via hun brancheverenigingen VSNU en HBO-Raad over 
de cao’s. Dat alles werd geregeld in het besluit decentralisatie ar-
beidsvoorwaardenvorming universiteiten, hogescholen en onder-
zoeksinstellingen van 1999. 
Op het eerste gezicht ligt daar dan ook de cesuur: vanaf dat mo-

ment stond niets een snelle stijging van de bestuurderssalaris-
sen, los van alle cao-afspraken, in de weg. Maar de minister van 
Onderwijs zag het kennelijk anders. Die handhaafde voor de be-
stuurders in zowel wo als hbo het uitgangspunt dat het salaris 
nooit meer dan het maximum van schaal 18 kon zijn, plus een 
toelage. Een en ander valt te lezen in een algemene maatregel van 
bestuur uit 1998 voor het wo; voor het hbo geldt een identieke 
tekst uit 2001. Sindsdien is er geen nadere wetgeving geweest. 
Schaal 18: dat zou op dit moment zo’n 104.000 euro op jaarbasis 
betekenen. Één blik op de salarisstaatjes in wo en hbo, op de 
lijstjes van Intermediair of van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, en de conclusie is duidelijk: schaal 18 is een lachertje. 
Het is zelfs de vraag of toezichthouders nog weten dat ze geacht 
worden die schaal toe te passen. 

Directeurenmarkt  Rien Meijerink, voorzitter van 
de raad van toezicht van de Universiteit Utrecht en tevens capo 
di capi als voorzitter van het overleg van alle universitaire toe-
zichthouders: “Zelf weet ik wel dat we moeten uitgaan van 
schaal 18, maar of alle collega ’s dat nog weten? Het is ook een 
rare, verouderde regel. We lossen het op door de toelagen op te 

H
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rekken. Die zijn niet gemaximeerd, en nu dus be-
hoorlijk hoog.” Inderdaad, zeker waar het voorzit-
tersbeloningen betreft is 50 procent of meer geen 
uitzondering. 
Tweeslachtig, zo mag je de houding van de overheid 
op dit vlak wel noemen. Er is een wettelijke salaris-
regeling, maar met alle mogelijkheden om er via to-
renhoge toelagen onderuit te komen. Daarnaast is 
er het wonderlijke feit dat minister Hermans in 
2001 een beloningssysteem voor hbo-topbestuur-
ders, ontworpen door de Hay Group, officieel sanc-
tioneerde als grondslag voor de beloningen. Dat sy-
steem, dat stoelt op vergelijkingen met anderen op 
de nationale ‘directeurenmarkt’ en dus niets meer 
met ambtelijke schalen van doen heeft, is na een 
paar updates nog altijd van kracht. En het is zo be-
rekend - dat viel ook minister Plasterk op toen hij 
de jongste uitwerking onder ogen kreeg - dat een 
bepaalde categorie bestuurders inderdaad boven 
Balkenende uitkomt. Inmiddels maakt de jongste 
versie deel uit van de branchecode governance van 
het hbo uit 2006. Onderzoek door weer een ander 
adviesbureau, PriceWaterhouseCoopers, in datzelf-
de jaar wees uit dat 96 procent van de beloningen 
conform de regeling was. 

Rare bedragen  Stevige salarissen dus 
hier en daar, maar geen wildwest in het hbo. Dat is 
het ook niet in de universitaire wereld, vindt Rien 
Meijerink. Ook daar is een adviesregeling van Hay, 
gemaakt in opdracht van de raden van toezicht, de 
basis voor de bestuurdersbeloning. Die 
regeling dateert uit 2000 en werd braaf naar het mi-
nisterie gezonden, alleen heeft de minister er nooit 
op gereageerd. Meijerink: “Een gemiste kans; op 
dat moment had men de discussie over de bestuur-
dersbeloning kunnen voeren.”
Dat was beter geweest, zegt hij, dan al die verhalen 
over de Balkenende-norm nu. “Universiteiten zijn 
tegenwoordig hybride bedrijven, die voor een deel 
op de markt actief zijn. Dan kun je niet alleen maar 
publieke normen hanteren als je goede mensen wilt 
krijgen. En kijk ook eens naar de academische me-
dische centra. Daar worden veel hogere bedragen 
betaald, en die zijn toch nauw verbonden met de 
universiteiten.” 
Een wettelijke maximering, vindt Meijerink, “is 
heel onverstandig. Het leidt tot verschraling in het 
publieke domein. En je loopt de kans dat men toch 
weer wegen er langs zoekt. Dus als die Balkenende-
norm er komt en je stopt alles wat van belang is 
erin, dan zou het kunnen. Maar hoe hoog is die 
norm? Ik hoor allerlei rare bedragen.” 
Rare bedragen horen de vakbonden al lang. En dan 
hebben ze het over wat effectief betaald wordt in de 
top van het hoger onderwijs, met de systematiek 
van Hay in de hand. Marieke van den Berg van de 
Abvakabo FNV, vooral sterk in de universitaire we-
reld: “Kijk naar het college van bestuur in Gronin-
gen: een verhoging ineens met 30 procent, 

terwijl ze promovendi in een bursalenstelsel duwen. 
Als men de bestuurders al niet onder de cao wil 
brengen, dan zouden ze er ten minste mee in de pas 
kunnen lopen.” 
Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond, 
met name in het hbo vertegenwoordigd: “In de in-
stellingen is voortdurend geld tekort, terwijl de top-
mensen grote bedragen krijgen. Dat werkt demoti-
verend. Er worden deals gesloten tussen bestuur-
ders en toezichthouders, dat kan niet anders, het is 
een spel dat afwijkt van alle cao-onderhandelin-
gen.”

Openbaarheid  “Als je Hay binnenhaalt 
gaan de topsalarissen omhoog; ja, ik ken die verha-
len. Maar het klopt niet.” Peter Langerak is senior 
consultant bij Hay Group met onder meer het hoger 
onderwijs in zijn portefeuille. Hij legt geduldig uit 
hoe het systeem werkt. Dat Hay functies op hun 
zwaarte waardeert met een aantal punten, dat het 
systeem gewoon in een boekje staat en transparant 
is, dat vergelijkbare functies in de gezondheidszorg, 
bij woningcorporaties maar ook bij het bedrijfsle-
ven een bepaald beeld over de beloning opleveren. 
Dat dit de markt is waaruit bestuurders worden ge-
rekruteerd. “En dan kun je bovenin die markt gaan 
zitten, in het midden of laag. Voor het hoger onder-
wijs zijn we laag gaan zitten.” 
Vervolgens worden de loonontwikkelingen in die 
markt gevolgd en doorgegeven. En daar is wel eens 
wat misgegaan, erkent hij. Zodra Hay haar onder-
zoek naar de gemiddelde salarisstijging in dit 
marktsegment bekendmaakte, renden bestuurders 
in het hbo spoorslags naar de salarisadministratie 
om de jongste verhoging in gang te zetten. Lange-
rak: “Wij stuurden die overzichten naar de vereni-
ging van bestuurders, die toen onze opdrachtgever 
was, en die bleek ze rechtstreeks door te geven aan 
de leden in plaats van aan de toezichthouders. 
Sinds 2006, de jongste actualisering die is opgeno-
men in de hbo-branchecode, loopt alles via de raden 
van toezicht. Die krijgen voortaan om de twee jaar 
een overzicht van de marktontwikkelingen, en dan 

moeten ze maar zien wat ze ermee doen. Wij nemen 
geen opdrachten meer aan van bestuurders, uitslui-
tend nog van toezichthouders.” 
De Hay-regeling voorziet in variabele onderdelen 
van de beloning, die zodoende op 115 procent van 
het maximum per categorie kan komen. De leiden-
de gedachte, zoals bij zoveel gedragscodes, is ‘pas 
toe of leg uit’. Een raad van toezicht die bonussen 
uitkeert moet dat doen aan de hand van vooraf af-
gesproken prestatie-indicatoren. Maar sluit dat 
dealtjes tussen toezichthouders en bestuurders uit? 
Toezichthouders bovendien die al te vaak zelf uit 
vorstelijk betaalde commerciële banen komen? Lan-
gerak: “Okay, dat bepaalt inderdaad iemands refe-
rentiekader, maar ik zie in het hbo ook vakbonds-
mensen en dominees in raden van toezicht hoor. 
Maar goed, als men bonussen uitkeert boven de 
bandbreedte die wij aangeven, dan gaat de open-
baarheid spelen. Daar is een rol weggelegd voor 
journalisten, vind ik.”

Handjeklap  Dat geldt ook voor iets wat 
onlangs naar buiten kwam: onderhandelingen bij 
de aanstelling over het dichten van een veronder-
steld pensioengat, zoals collegevoorzitter Jo Ritzen 
in Maastricht bedong. Langerak: “Dat lijkt inder-
daad een achterdeur. Ik ben het er mee eens dat 
daar een normering moet komen.”
Nog één ding: waar Hay het hele hoger onderwijs 
van functiewaarderingssystemen voor de rest van 
personeel heeft voorzien - ook al kreeg ze die op-
dracht na openbare aanbesteding - en ze tegelijker-
tijd de bestuurdersbeloningen reguleert; hoeveel 
handjeklap zit daar dan bij? Langerak: “Die laatste 
regeling voor hbo-bestuurders, daar zijn we echt 
niet rijk van geworden. Ik schat dat die de op-
drachtgevers tegen de 60.000 euro heeft gekost. 
Nee, als wij hier echt geld aan willen verdienen, 
maken we geen algemene regeling, maar laten we 
ons door afzonderlijke raden van toezicht inhuren 
voor een advies. Dat zou veel meer opleveren.”



EEN JAAR BESTUUR 
IN HET VOORUITZICHT
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Of het nu een sportclub, een theatergroep of een faculteitsvereniging is, een studentenbe-
stuur wisselt elk jaar. Nieuwe studenten komen aan het roer te staan en krijgen de kans zich 
te ontplooien in hun bestuurlijke vaardigheden. Van het zoeken naar sponsors tot het on-
derhouden van het sportveld. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak.  
           tekst  Pleun Schaeffer  fotografie Ronald van den Heerik

‘Je moet ‘hart voor de club’ 
hebben’
Naam: Jaap Jan Boogaard
Leeftijd: 21 jaar
Studie: schakelstudent financiële economie 
Functie: wedstrijdsecretaris Rotterdamse Studen-
ten Rugby Club (RSRC) 

“Wanneer je veel aanwezig bent op de training en 
goed ligt in de groep, dan kom je in aanmerking 
voor een bestuursfunctie. Het oude bestuur kiest 
een nieuwe president die op zijn beurt een lijst heeft 
van personen die hij graag in het nieuwe bestuur 
wil hebben. Ik ben benoemd tot wedstrijdsecretaris. 
Dit houdt in dat ik alles moet regelen rondom de 
wedstrijden; zorgen voor scheidsrechters, contacten 
onderhouden met de rugbybond en met andere rug-
byteams. Daarnaast zorg ik voor al het materiaal 
en dat het veld er goed bij ligt. Verder ben ik samen 
met de andere vier bestuursleden verantwoordelijk 
voor de algemene zaken binnen de vereniging. 
Als bestuur is het belangrijk dat je bij de trainingen 
aanwezig bent en commitment toont naar de club. 
Je moet ‘hart voor de club’ hebben. Dat betekent 
dat je ook voldoende tijd erin moet stoppen. Ik denk 
dat deze functie wel goed te combineren is met mijn 
studie, maar het zal misschien wel meer tijd gaan 
kosten dan ik nu verwacht. Dit jaar is namelijk 
het lustrumjaar en ik organiseer mede het ‘Jonghe 

Honden’ toernooi, een toernooi voor beginnende 
rugbyers om wedstrijdervaring op te doen. Boven-
dien krijgen we een eigen clubhuis, maar dat moet 
eerst nog gebouwd worden. 
Zelf train ik nu al twee jaar bij RSRC. Ik vind 
rugby een mooi spel, een echte teamsport, waarbij 

gezelligheid ook belangrijk is. Aan de trainingen 
worden veel eisen gesteld; het is erg conditioneel 
en competitief. Het is zeker niet een beetje ‘een bal-
letje gooien’. We zijn nu ook gepromoveerd naar de 
tweede klasse en de bedoeling is om de komende 
jaren deze stijgende lijn voort te zetten.” 

‘Het zal een drukke periode 
worden’
Naam: Simon Velthuizen
Leeftijd: 21 jaar
Studie: vierdejaars Nederlands recht
Functie: Commissaris Externe Betrekkingen Juri-
dische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR)

“Door mijn vrienden ben ik overgehaald om deze 
bestuursfunctie te gaan vervullen. Vorig jaar deed 
ik commissiewerk voor een andere vereniging en 
zag ik hoe mensen zich daarin op persoonlijk vlak 
ontwikkelden. In een bestuursfunctie leer je juist 
dingen die je niet kunt leren van je studie, zoals or-
ganiseren en samenwerken.
Het is een fulltime functie en mijn studie schuif ik 
een jaar vooruit. Ik loop nominaal en heb dus de tijd 
om hier een jaar in te investeren. Als ik veel vertra-
ging zou hebben opgelopen dan had ik het niet ge-
daan. Het lijkt me een spannende ervaring. Vooral 
omdat ik in maart ook de Meesterweek organiseer. 
Tijdens deze week geven vooraanstaande personen 

Jaap Jan Boogaard

Simon Velthuizen
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uit de juridische wereld lezingen en gaan met elkaar 
in debat. Verder kunnen studenten kennismaken 
met allerlei kantoren en bedrijven en deelnemen aan 
verschillende workshops. Het is een belangrijke 
week die veel verantwoordelijkheden met zich mee-
brengt. Het zal een drukke periode worden, maar 
het is mooi als het allemaal lukt. 
Commissaris Externe Betrekkingen is voor mij een 
interessante functie omdat ik op deze manier ook in 
aanraking kom met mijn toekomstige werkgever. 
Zo kun je goed je netwerk uitbreiden. Naast de 
Meesterweek houd ik me bezig met de algemene 
bestuurstaken en de acquisitie. We organiseren ook 
lezingen en een studiereis, en we bieden onze leden 
uiteraard boeken aan met korting. Voor een jaar in 
het bestuur krijg je twaalf maanden beurs. Ik heb 
ervoor gekozen om geen bijbaan te nemen. Van die 
beurs kan ik rondkomen en in de weekenden wil ik 
graag rust hebben om bij te komen.”

‘Ik vind het belangrijk om 
betrokken te zijn’
Nathalie van Herwaarden
Leeftijd: 19 jaar
Studie: tweedejaars geneeskunde
Functie: penningmeester bij studententoneelver-
eniging RISK

“Toen ik vorig jaar begon met studeren, wilde ik 
eerst afwachten hoe druk ik het zou krijgen. Ik 
speelde al wel toneel bij RISK en nu blijkt dat een 
bestuursfunctie ook goed te combineren is met mijn 
studie. Ik wil me dit jaar dan ook zoveel mogelijk 
inzetten voor het bestuur en vind het belangrijk 
om betrokken te zijn bij de vereniging waar ik zelf 
actief bij ben.

Mijn vriend was vorig jaar penningmeester bij 
RISK en ik keek af en toe met hem mee hoe hij dat 
deed. Vanuit een bestuursfunctie zie je veel meer 
wat er achter de schermen van een vereniging om-
gaat dan wanneer je alleen lid bent. Het is een leuke 
functie waar je heel precies voor moet zijn en alles 
goed moet bijhouden, dat ligt me wel. Bij RISK is er 
een klein bestuur van drie mensen, een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester. Belangrijke 
beslissingen worden met z’n drieën genomen. Als 
penningmeester hoef ik me dus niet alleen maar met 
geldzaken bezig te houden. 
Op de middelbare school heb ik in verschillende 
bestuursfuncties gezeten. Deze ervaring heeft me 
geholpen bij het ‘solliciteren’ naar een functie bij 
RISK. Het oud-bestuur wilde graag nieuwe leden 
met ervaring en in een gesprek moest ik mijn moti-
vatie toelichten. Er komt nu een nieuw bestuur met 
drie geneeskundevrouwen. Ik ben heel benieuwd 
hoe dat gaat lopen.
Dit jaar gaan we uitbreiden van twee naar drie 
regisseurs en dus ook drie speelgroepen. Deze 

groepen hebben alle drie een eigen weekend in mei 
waarin zij hun voorstelling aan het publiek laten 
zien in theater ‘t Kapelletje. De kosten zullen hier-
door omhoog gaan, en dat betekent dat alles goed in 
het budget moet passen. Een leuke uitdaging voor 
mij.”

‘De educatieve functie van 
Aria vind ik erg belangrijk’
Naam: Farzin Fakhry
Leeftijd: 20 jaar
Studie: derdejaars geneeskunde, tweedejaars 
deeltijd rechten 
Functie: Public Relations en Externe Betrekkingen 
bij de Afghaanse studentenvereniging Aria

“Mijn twee studies nemen veel tijd in beslag. Toch 
voel ik me zo betrokken bij Aria dat ik me op be-
stuurlijk niveau wil inzetten. Aria heeft namelijk 
een grote maatschappelijke en educatieve functie, 
wat ik heel belangrijk vind. We bevorderen weder-
zijdse integratie tussen Afghanen en Nederlanders, 
we nemen deel aan debatten en leveren hulp aan 
minderbedeelde mensen in Afghanistan. Aria is 
geen politieke of religieuze vereniging, we probe-
ren een netwerk te creëren van en voor Afghaanse 
studenten en als spreekbuis te fungeren. Alle stu-
denten die Afghaans georiënteerd en geïnteresseerd 
zijn, zijn welkom. Dus ook studenten van Neder-
landse afkomst. De laatste tijd is er in de media 
meer aandacht voor integratie en het Islamitisch 
geloof. We praten hierover met elkaar en proberen 

onze leden bewust te maken van hun eigen positie 
in de maatschappij. Naast educatieve activiteiten 
organiseren we uiteraard ook feesten, een sportdag, 
excursies en culturele bijeenkomsten zoals het Af-
ghaanse nieuwjaar. 
Het zal lastig worden om mijn bestuurstaken met 
mijn studies te combineren. Maar door goed te 
plannen en prioriteiten te stellen, moet het lukken. 
Ik heb voor een pr-functie gekozen omdat ik als 
bijbaan al promotiewerk doe. Deze ervaring kan 
ik goed gebruiken bij het werven van nieuwe leden 
en ik kan Aria bekender maken bij studenten van 
alle opleidingsniveaus. Van mbo tot universiteit, ie-
dereen is welkom om lid te worden. Daarnaast 

‘Het zal lastig worden om mijn 
bestuurstaken met mijn studies te 
combineren. Maar door goed te 

plannen en prioriteiten te stellen, 
moet het lukken’

Nathalie van Herwaarden



moet ik sponsors zoeken voor onze activiteiten 
omdat deze redelijk duur zijn. Zo zetten we hulp-
projecten op vanuit Nederland voor Afghanistan. 
Constructieve en duurzame hulp aan Afghanistan 
is namelijk een belangrijke doelstelling van Aria. Ik 
ben blij dat ik daaraan kan bijdragen en tegelijker-
tijd bestuurlijke ervaring opdoe, zoals organiseren, 
samenwerken en verantwoordelijkheid dragen.”

‘Het imago van RSG gaat me 
aan het hart’
Naam: Rutger van der Voort
Leeftijd: 26 jaar
Studie: Negendejaars, master financiële
economie
Functie: Vice-preses Senaat bij het Rotterdamsch 
Studenten Gezelschap (RSG)

“De afweging om Vice-Preses Senaat te worden 
was simpel; of ik rond mijn studie af en ga werken 
of ik rond mijn studie af en verleng mijn studen-
tentijd nog een jaar met een bestuursfunctie en alle 
voordelen van dien. Je maakt nuttige contacten, 
leert jezelf écht heel goed kennen en daarbij doe je 
ook nog een bak ervaring op waar je u tegen zegt.
Mijn functie is tweeledig; intern en extern. Intern 
begeleid ik alle groeperingen. Onder mijn toezicht 
vallen de disputen, de subverenigingen en ‘de fami-
lies’ oftewel de jaarclubs. Daarnaast begeleid ik een 
aantal commissies, waaronder de commissie die de 
Wijnweek organiseert, een open festival voor stu-
denten in september. Extern ben ik samen met onze 
preses het gezicht van de vereniging. Verder ben ik 
verantwoordelijk voor het mediabeleid en ook het 
onderhouden van de contacten met andere vereni-
gingen, zowel binnen als buiten Rotterdam. 

Als externe contactpersoon van onze vereniging 
gaat het imago van RSG mij natuurlijk aan het 
hart. Er bestaan veel vooroordelen over de vereni-
ging en ik wil graag alle onwaarheden de wereld 
uit helpen. Zo gaan er verhalen rond dat er bij ons 
geblowd mag worden en er altijd metal gedraaid 
wordt, maar dat is natuurlijk onzin! Wij hebben 
ook géén ontgroening; die kinderachtige praktijken 
hebben wij in de jaren ‘60 al achter ons gelaten. 
Verder wil ik me natuurlijk inzetten voor het imago 
van gezelligheidsverenigingen in het algemeen. 

Ik vind verbreding een erg belangrijk thema voor 
de hedendaagse student. Ik ben fervent tegenstan-
der van de blikvernauwing en het puur resultaatge-
richt studeren dat mijns inziens overal optreedt in 
studentenland.
Aangezien het een fulltime functie betreft, is het 
moeilijk te combineren met een studie. Het vormt 
overigens op vele gebieden wel een uitstekende 
combinatie met mijn studie, omdat je een hoop van 
wat je in de praktijk geleerd hebt, kunt toepassen. 
Zo kom je een stuk minder groen de arbeidsmarkt 
op dan andere studenten. Ik vind het van belang 
dat studenten naast hun studie in een bestuur of 
commissie zitten. Je studententijd is er niet alleen 
om zo snel mogelijk een vak te leren en dan aan de 
slag te gaan. Zelf ben ik erg actief geweest in mijn 
studententijd en heb ik in 2003 via het Erasmus-
uitwisselingsprogramma een half jaar aan de uni-
versiteit van Milaan gestudeerd. Het waren mooie 
ervaringen en ik raad het iedereen ten zeerste aan.
De studententijd is bij uitstek de periode van je 
leven waarin je jezelf als persoon moet ontwikkelen. 
Zelf ben ik al een tijd aan het studeren. Ik ben nu 
negendejaars, maar daarna heb ik wel een bul op 
zak, heb ik vele ervaringen opgedaan en tevens een 
goedgevulde CV en daar ben ik trots op!” 

Farzin Fakhry

Rutger van der Voort
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NEDERLANDSE 
GRAMMATICA IS PITTIG

angzaam druppelen de buitenlandse 
studenten het lokaal op de vijftiende ver-
dieping van het H-gebouw binnen voor 
hun dagelijkse portie Nederlandse les. 

Zij worden met een vriendelijk goedemorgen ver-
welkomd door docente Maria Berkhout. De groep 
vertegenwoordigt landen uit de hele wereld zoals de 
Verenigde Staten, Hongarije, Frankrijk en Zuid-Ko-
rea. De universele taal die wordt gesproken door de 
studenten en docente is Engels. 
Studente Marina is van Russische afkomst en gaat 
aan de EUR Economie studeren. “Na mijn studie 
wil ik graag in Nederland blijven om te werken, 
want ik vind het leven hier goed. Het is hier meer 
relaxed dan het leven in Moskou”, legt de 22-jarige 
Russische uit. Vorig jaar was Marina ook al in 
Rotterdam, maar besloot nu pas Nederlandse les te 
volgen. “Ik vind het leuk om in een café of restau-
rant te kunnen bestellen in het Nederlands. Laatst 
probeerde ik een Chocomel te bestellen, maar de 
serveerster en ik begrepen elkaar niet goed”, lacht 
ze. “Uiteindelijk kreeg ik warme chocolademelk in 
plaats van koude, dus volgende keer moet ik mis-
schien overgaan op Engels.” 

Het blijft moeilijk  “Studenten met 
kennis van de Duitse taal hebben een voorsprong 

en pakken het Nederlands eerder op”, legt Berk-
hout uit. Dat beaamt Mario uit Oostenrijk: “Ik heb 
het makkelijker dan andere studenten. Ik maak 
nooit huiswerk en kan toch goed meekomen. I’ll 
survive.” Hij zegt veel geleerd te hebben tijdens de 
lessen. “Tijdens de oefeningen word je verbeterd 
door medestudenten of de lerares, maar dat gebeurt 
altijd op een vriendelijke manier.” De 28-jarige 
Oostenrijker studeerde Ontwikkelingsstudies in 
Wenen en gaat zich aan de EUR verdiepen in ge-
schiedenis en kunst. 
Juliana (21) uit Brazilië zegt meer moeite te hebben 
met het Nederlands, omdat de taal geen verwant-
schap heeft met de talen die ze wel spreekt, zoals 
Spaans, Frans en Portugees. Ze is voor vijf maan-
den in Rotterdam om Bedrijfskunde te studeren. 
“Om je te redden in Rotterdam heb je de Neder-
landse taal niet echt nodig, want iedereen spreekt 
Engels, maar ik vind het wel fijn als ik het een 
beetje kan”, vertelt Juliana in half Nederlands, half 
Engels. “Ik had, voordat ik naar Nederland kwam, 
de taal nog nooit gehoord, maar ik ben verbaasd 
hoe snel ik het heb opgepikt. Ik vind het leuk om op 
straat naar gesprekken te luisteren. Soms vang ik 
iets op, maar het blijft moeilijk.” 
Berkhout begint de les met een conversatieoefening 
waarbij groepjes van drie een script moeten volgen. 

De Engelse zinnen moeten vertaald worden naar 
een typisch Nederlands gesprek tussen studenten. 
Later wordt er geoefend op de uitspraak, omdat stu-
denten dat moeilijk vinden. “Toch spreken zij al een 
aardig woordje Nederlands”, zegt Berkhout trots. 

Postzegels kopen  De meeste studenten 
gaan aan de EUR een Engelstalige studie volgen, 
maar echt ambitieus is Faydin (18 jaar) uit Iran 
(dat ze zelf steevast Perzië noemt). Voor haar is de 
Nederlandse les noodzakelijk, want ze wil bestuurs-
kunde studeren in het Nederlands. Liever had ze de 
studie gevolgd in het Engels, maar daarvoor was 
ze net te laat. Bij bestuurskunde is Faydin beloofd 
dat ze extra wordt geholpen, en thuis spreekt de 
studente met haar moeder veel Nederlands om het 
zo snel mogelijk op te pakken. “Het Nederlands 
van mijn moeder versta ik beter, omdat zij dezelfde 
uitspraak heeft als ik”, grinnikt Faydin. De les-
sen Nederlands vond ze leerzaam. Soms ging de 
groep studenten onder leiding van de docente naar 
bijvoorbeeld het postkantoor om te oefenen hoe je 
een kaart en postzegels moet kopen. “Toen ik net in 
Nederland was, durfde ik niet alleen de stad in te 
gaan, mijn moeder moest altijd mee. Maar nu durf 
ik wel alleen boodschappen te doen”, lacht Faydin.

Voor buitenlandse studenten die aan de EUR komen studeren, wordt een zomercursus 
Nederlands aangeboden door het Taalcentrum. In drie weken tijd leren zij de beginselen van 
de Nederlandse taal om zich te kunnen handhaven in het studentenleven.  
                     tekst Lindemarie Sneep illustratie Enio Ramalho

L



Prof.dr. Arthur Ringeling gaat met 
pensioen, na ruim 26 jaar aan de EUR 
te hebben gewerkt. Ruim een kwart 
eeuw was hij een van de bepalende ge-
zichten van de Rotterdamse Bestuurs-
kundeopleiding. ‘Er is een grote span-
ning tussen de hiërarchische struc-
tuur van de universiteit en de profes-
sionals die er werken.’ 
tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik
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Het afscheidcollege van 
prof.dr. Ringeling is ge-
titeld ‘Tussen distantie 
en betrokkenheid’ en zal 
plaatsvinden op 28 sep-
tember om 16.00 uur in 
de Aula. Voorafgaand 
aan het college is er een 
minisymposium onder 
de noemer ‘Professione-
le bestuurskunde’. Aan-
vang 14.00 uur.

‘COLLEGE VAN BESTUUR MOET 
LINTEN DOORKNIPPEN’

WETENSCHAPSAGENDA

14 september

Promotie drs. N.A.H. van Hest
Risk Reduction by HPV-Tes-
ting in Women with Prema-
lignant Cervical Lesions 
Senaatszaal, 11.00 u. (W)

Promotie drs. J.F. Slijkerman
Financial Stability in the EU
Senaatszaal, 13.30 u. (W)

Oratie prof.dr. C.L. Mulder 
Psychiatrie voor mensen die 
er niet om vragen
Aula, 16.00 u. (W)

17 september

Research on Monday
Spreker: Peter Debaere (Uni-
versity of Virginia) 
‘Do Tariffs Matter for the Ex-
tensive Margin of Interna-
tional Trade? An Empirical 
Analysis’
Zaal H17-02, 12.00-13.00 u. 
(W)
(Informatie: tel. 4088900)

19 september

Promotie D.A. Hesselink
Optimization of Calcineurin 
Inhibitor Treatment After 
Solid Organ Transplantation
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7, 11.45 u. (H)

Promotie R. Hoekstra
Pterins and Affective Disor-
ders
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7, 13.45 uur (H)

Promotie F.J. Branco Madei-
ra
Influence of Protein Kinases 
and Microtubule Binding 
Proteins in Cerebellar Motor 
Learning
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7, 15.45 uur (H)

20 september

Promotie K. Repanas 
Structural and Functional 
Studies on the LINE-1 Retro-
transposon Endonuclease
Senaatszaal, 09.00 uur (W)

oed, Arthur Ringeling heeft dan de pensioensgerechtig-
de leeftijd bereikt, uitgewerkt is hij alleszins. Of zoals hij 
zelf in alle tevredenheid zegt: “Bij heel veel beroepen be-
tekent stoppen stoppen. Academicus zijn is echter een 

bijzonder vak. In een aantal opzichten kan ik gelukkig blijven 
doen, wat ik altijd al deed; lezen, schrijven, onderzoek en consul-
tancy doen, af en toe een lezing, een college...  Want laat het vol-
strekt helder zijn, ik heb ontzettend genoten van mijn tijd aan de 
universiteit. Het is een prachtige omgeving om te werken. De 
universiteit is royaal en ruimhartig voor mij geweest. Niet warm, 
maar universitaire organisaties zijn dan ook niet van dien aard.”

Grootste frustratie  Ringeling mag dan decennia-
lang vol overgave en plezier op de Rotterdamse campus aan het 
werk zijn geweest, dat betekent niet dat hij geen kritische noten 
plaatst bij hoe de universiteit functioneert, of beter gezegd: is 
georganiseerd. Het is zelfs een van zijn grootste frustraties. “De 
universiteit is, als het goed is, een organisatie van professionals, 
maar wordt niet als zodanig bestuurd”, steekt de hoogleraar 
bestuurskunde van wal. “De organisatie is namelijk hiërarchisch 
en dat geeft spanning. De universiteit typeer ik als een bedrijfs-
verzamelgebouw. Het interessante is nu dat de directie een cen-
trale rol vervult, terwijl ze veel meer facilitair zou moeten zijn. 
Een College van Bestuur zou moeten doen waar ze goed in is: 
linten doorknippen. En het geld zou daar moeten binnenkomen, 
waar het verdiend wordt. Nu is er continu strijd en nijd om mid-
delen, waardoor nooit een we-feeling is ontwikkeld. Alle pogin-
gen dat wel te ontwikkelen, zijn artificieel.”
Ringeling vervolgt: “Wellicht was dat wij-gevoel sterker ge-
weest, als de voordelen van samenwerking meer waren bena-
drukt. Zo gingen wij bij bestuurskunde al in een vroeg stadium 
samenwerken met Leiden. Maar iedereen was mordicus tegen, 
vooral de Colleges, terwijl het veel voordeel oplevert. Gelukkig 
zie je wel goede samenwerkingsverbanden, zoals het Tinbergen 
Instituut, maar die initiatieven komen wel altijd vanuit het vak 
zelf en niet vanuit de bestuurlijke overhead. Kortom, de huidige 
mechanismen bevorderen de samenwerking niet. Want op het 
volgende moment is daar weer de slag om de middelen.”
“Het meest tragische is dat professionals op die manier niet in 
hun waarde worden gelaten. Bestuurskundigen bijvoorbeeld, 
weten het best wat goed is voor bestuurskunde, beter dan ande-
ren op de universiteit. Maar wij moeten eerst verantwoording af-

leggen aan de decaan – een prima man, maar geen deskundige 
op dit terrein – en vervolgens aan een College van Bestuur dat er 
nog minder van afweet. Tja. Ook word je knettergek van alle toe-
zicht- en controlesystemen. Daar moeten bestuurders ook eens 
mee ophouden.”
Nee, de functie van bestuurders is om dienend bezig zijn. Dat 
zou volgens Ringeling voor de professionals aan de universiteit 
verreweg te prefereren zijn. Dat de situatie nu niet zo is wijt hij 
niet aan personen, maar aan de bestuurlijke inrichting van het 
systeem. “Het begint natuurlijk al bij de wetgever, de overheid, 
die bepaalt hoe de universitaire organisatie eruit moet zien en 
hoe die bestuurd moet worden. Dat doet de wetgever bij Philips 
toch ook niet? Bovendien zijn alle universiteiten verschillend van 
elkaar; dus waarom zou je alle universiteiten dezelfde organisa-
tiestructuur geven? Leiden is heel oud en academisch, Utrecht is 
heel groot, Rotterdam is vrij nieuw, die zijn toch totaal verschil-
lend. Dan is het niet meer dan logisch dat ieder zijn eigen speci-
fieke organisatievorm zou hebben? 
Vervolgens stelt de universiteit ook nog eens haar eigen regels. 
Dus kom je bijvoorbeeld in de problemen als je als hoogleraar 
voor een deel commercieel wilt werken, of medewerkers beter 
wilt honoreren. Er zit dus echt een spanning tussen de hiërarchi-
sche organisatievorm en het feit dat er allemaal professionals 
rondlopen. Dat heeft ook gevolgen; we verliezen goede mensen 
aan andere universiteiten en aan het openbaar bestuur. De oplos-
sing is de wetgever af te leren hoe een universiteit moet worden 
bestuurd, en het College te leren dat het een facilitator moet zijn 
van een bedrijfsverzamelgebouw.”

Meeste plezier  Waar heeft u in de afgelopen 26 jaar 
het meeste plezier aan beleefd?  “Ik ben ten eerste ongelofelijk 
gelukkig over hoe we bestuurskunde hebben kunnen opzetten 
en hoe de opleiding zich heeft ontwikkeld. Ik kwam hier in 1981 
binnen en twee jaar later bestond de opleiding al. Ongelofelijk 
dat ik daar bij mocht zijn en het heb kunnen helpen een duwtje 
te geven.
“Het tweede dat mij groot plezier heeft verschaft, is de omgang 
met studenten. Ze zijn jong, enthousiast, en soms heel lui. Ik heb 
hele generaties voorbij zien trekken en heb daar een groot genoe-
gen aan beleefd. Het zijn mensen in een interessante leeftijdsfase, 
waarbij het intellect een sterke groei doormaakt. Dat geldt overi-
gens ook voor aio’s en postdocs; ik vind dat buitengewoon fasci-

G



Promotie F.J. Moet
Contacts of Leprosy Pa-
tients: Occurrence and Pre-
vention of the Disease
Senaatszaal, 11.00 uur (W)

Promotie G.J. Meerkerk
Pwned by the Internet
Senaatszaal, 13.30  uur (W)

Promotie W.A. van den Berg 
Private Equity Acquisitions
Senaatszaal, 16.00  uur (W)

21 september 

Oratie prof.dr. J. Haan
Van oude en nieuwe iconen
Aula, 16.00 u. (W)

Promotie B. van der Holt 
Translational Studies in El-
derly Patients with Acute 
Myeloid Leukemia
Senaatszaal, 13.30  uur (W)

26 september 

Promotie N.T. Tick 
Time Trends in Dutch Child-
ren’s Mental Health
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7, 09.45 uur (H)

Promotie A. Beumer
Chronic Instability of the 
anterior Syndesmosis of the 
Ankle
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7, 11.45 uur (H)

Promotie C. Gauna
Metabolic Aspects pf the 
Ghrelin System
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7, 13.45 uur (H)

Promotie M.A.J. van Looij
Hearing Loss in HDR-Syn-
drome
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7, 15.45 uur (H)

27 september

Promotie M.D. de Pooter
Modeling and Forecasting 
Stock Return Volatility and 
the Term Structure of Inte-
rest Rates
Senaatszaal, 11.00  uur (W)

Promotie P. Koraka
Dengue Virus Specific Im-
mune Response
Senaatszaal, 13.30  uur (W)

Promotie P.M.J. Warffemius
Modeling the Clustering of 
Distribution Centers around 
Amsterdam Airport Schip-
hol
Senaatszaal, 16.00  uur (W)

28 september 

Afscheidscollege prof.dr. A.B. 
Ringeling
Tussen distantie en betrok-
kenheid 
Aula, 16.00 u. (W)

H= campus Hoboken, Facul-
teit Erasmus MC - Dr. Mole-
waterplein 50

W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50

page
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WETENSCHAPSCAFÉ NIEUWE STIJL
Een breed publiek in contact brengen de wetenschap, dat is de opzet van het wetenschapscafé. De aftrap van het nieuwe 
seizoen door wethouder Orhan Kaya is op maandag 24 september.

Niet langer het Doelencafé, maar DikT, het café van de gemeen-
tebibliotheek, zal voortaan een podium bieden aan Rotterdamse 
wetenschappers. Elke laatste maandag van de maand zullen on-
derzoekers van de EUR of het Erasmus MC daar acte de présen-
ce geven. Onderzoek, maar ook de persoonlijke drijfveren en fas-
cinatie voor het vakgebied komen op zo’n avond aan bod. “We 
noemen de bijeenkomsten uitdrukkelijk geen lezingen, tijdens de 
caféavonden staat namelijk niet het onderzoek maar de weten-
schapper centraal”, vertelt dr. Marja Miedema. Miedema is con-
sulent wetenschap en samenleving bij ‘Science4you’, onderdeel 
van het Medisch Genetisch cluster van de medische faculteit dat 
allerlei publieksactiviteiten organiseert zoals het wetenschapsca-
fé en de Laurenslezingen. “Het imago van ‘de wetenschap’ en 
haar beoefenaars is in het algemeen niet erg positief en al snel 
stereotiep”, zegt Miedema. “In boeken en fi lms worden professo-
ren neergezet als verstrooide zonderlingen, die zich opsluiten in 
hun laboratorium en daar allerlei vreemde en gevaarlijke proef-
jes doen. Dit beeld is deels ontstaan doordat wetenschappers 
zich te weinig bezighouden met toegankelijke presentaties van 
hun onderzoek. Ze zijn te druk of weten niet op welke manier ze 
een breed publiek kunnen bereiken.”
Geestelijke vader van het wetenschapscafé is emeritus hoogle-
raar kinderchirurgie Jan Molenaar. Hij begon in 2004 samen met 
het Medisch Genetisch cluster de bijeenkomsten in het Doelen-
café. Inmiddels is zijn idee uitgegroeid tot een samenwerkings-
verband waarin ook Erasmus Podium (een platform voor activi-
teiten op het gebied van wetenschapscommunicatie van de EUR) 
en Studium Generale participeren. Deze samenwerking vergroot 
de mogelijkheden voor publiciteit en geeft iets meer fi nanciële 
armslag. Het toegankelijk maken van de wetenschap helemaal 
overlaten aan de EUR of het Erasmus MC, is volgens Miedema 
geen optie. Zij vermoedt dat de instellingen geneigd zullen zijn 
ook zich zelf op de kaart te zetten, terwijl het bij science4you echt 

gaat om het promoten van de wetenschap en wetenschappers. 
Het wetenschapcafé trok vorig seizoen, als het druk was, zo’n 
honderd bezoekers per avond. Met de verplaatsing naar DikT 
hoopt men meer en ook een jonger publiek te trekken. De ver-
wachting is dat het Bibliotheekcafé toegankelijker is dan het 
Doelencafé, waar toch eerder liefhebbers van klassieke of jazz-
muziek binnenlopen. Ook via de publiciteit van deze instellin-
gen, waarop het wetenschapscafé meelift, worden andere doel-
groepen bereikt.
De opening van het nieuwe seizoen zal door de wethouder van 
Participatie en Cultuur, Orhan Kaya, gedaan worden. De eerste 
bijeenkomst staat helemaal in het teken van Rotterdam. Dr. Pa-
tricia van Ulzen, onlangs gepromoveerd aan de FHKW, zal ver-
tellen over haar proefschrift ‘Dromen van een metropool’.  De 
centrale vraag daarin is, waarom een stad met nog geen miljoen 
inwoners toch gepresenteerd wordt als wereldstad. Manhattan 

aan de Maas, is die 
droom werkelijkheid ge-
worden of blijft het een 
illusie, maar dan een be-
drieglijk echte, die door 
miljoenen mensen wordt 
gekoesterd? MG

Het wetenschapscafé op 
maandag 24 september is 
gratig toegankelijk en be-
gint om 19.30 uur. Loca-
tie; Café-restaurant DikT, 
Hoogstraat 110, Rotter-
dam. Meer informatie op  
www.science4you.nl 

nerend. Mijn moeder zei destijds: ‘Je moet onderwijzer worden’, 
en dat ben ik in zekere zin dus ook geweest. Dat ik links en 
rechts intellectueel voorbij wordt gestreefd, deert me niet. Dat 
gebeurt en dat moet ook.  Stel je voor dat ik nu nog voorop zou 
lopen: dan zag het er voor het vak slecht uit.
Een derde fenomeen wat mij bijzonder veel plezier doet, is de 
steeds grotere nadruk op internationalisering. Dat is belangrijk 
voor het vak. De dialoog met vakgenoten in het buitenland, daar 
leert men veel van. Daar is de laatste tien, vijftien jaar veel aan 
gedaan.”

Garantieregels  Kunt u ook uw grootste maatschap-
pelijke frustratie en plezier op bestuurskundig gebied met ons de-
len? “Overheden zijn ervoor om de besluitvormingscapaciteit 
van de samenleving op te rekken. Die capaciteit wordt welis-
waar soms verkeerd gebruikt, bijvoorbeeld bij oorlogen en on-
derlinge strijd. Ook doen overheden soms dingen die fout zijn, 
zoals het uitvoeren van de doodstraf, hetgeen ik buitengewoon 
inhumaan vind. Kortom, overheden kunnen dus gevaarlijk zijn. 
Men moet wat dat betreft de geschiedenis niet te snel vergeten. 
Het is nog maar zestig jaar geleden dat in een land van fi losofen 
en dichters, dankzij een overheid mensen op basis van hun ras 
werden uitgeroeid. Een overheid is dus niet alleen aardig en 
mooi. Maar als je kijkt naar Nederland en eigenlijk West-Europa 
in het geheel, dan hebben overheden ook veel goeds gedaan. 

Niemand verhongert hier meer; als je ziek bent, wordt je gehol-
pen; er is een economische infrastructuur; er is goed onderwijs 
en ga zo maar door. 
“Niet zo goed vind ik het idee dat een overheid niet alleen zegt 
dat die en die organisatie die en die taak krijgt toebedeeld, maar
vervolgens ook nog gaat controleren, en tot in de fi nesses gaat 
regelen hoe die organisatie er moet uitzien en wat die organisatie 
wel of niet mag. Dat is veel te extreem. Men ziet dit echter de 
laatste decennia in Nederland steeds meer gebeuren. Dat heeft 
weliswaar te maken met goede intenties, maar uiteindelijk wordt 
controle op controle gestapeld, hetgeen leidt tot perverse toe-
standen. Dus ook in de samenleving zie je die spanning tussen 
professionalisering en hiërarchisering weer terugkomen.”
“Ik pleit voor afschaffi ng van veel organisatorische wetgeving. 
Waarom zou een gemeentebestuur uit zus en zoveel raadsleden 
moeten bestaan? Waarom laat je dat de gemeente niet zelf bepa-
len? Waarom zou in hemelsnaam de minister van Binnenlandse 
zaken zich bemoeien met de prijs van een paspoort? Ik wil dan 
wel een paar garantieregels, die ervoor zorgen dat er geen lokale 
dictaturen kunnen ontstaan of dat een aantal rechten van bur-
gers niet wordt geschonden. Ministers zijn zo langzamerhand 
overal verantwoordelijk voor. Dat kan dus niet. Iedereen die op 
het publieke domein actief is, kent zijn eigen verantwoordelijk-
heden.”
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M.I.A.’S IS TE 
NERVEUS 
Het vorige en tevens debuutalbum van de zangeres 
M.I.A., ‘Arular’, sloeg in 2004 in als een bom. Of ei-
genlijk, als een precisiebom in het kleine kringetje 
van muzikanten, (andere) muziekprofessionals en 
hipsters. Zij waardeerden de muziek van de in Sri 
Lanka geboren Britse vanwege de explosieve mix 
van Jamaicaanse dancehall, Afrikaanse ritmes en 
rauwe rap.
Wat dat betreft, zal M.I.A.’s vervolgalbum ‘Kala’ 
hen niet teleurstellen. Ook dit schijfje blinkt uit in 
controversiële teksten, trefzekere melodieën en een 
grote dansbaarheid. Mathangi ‘Maya’ 
Arulpragasam, zoals M.I.A.’s volledige naam luidt, 
maakt daarbij gebruik van het knip-en-plak-princi-
pe. Stukjes muziek worden in hoog tempo afgewis-
seld, waardoor er evenveel muziekimpressies te ho-
ren zijn als er seconden in een minuut zitten. 
Daarbij komen op Kala, naast de stijlen die in 
M.I.A.’s debuut centraal stonden, elektro en de zo-
genaamde Baile Funk voorbij. Een Braziliaans gen-
re dat zware bassen combineert met swingende per-
cussie en rauwe, meestal in het Portugees gezon-
gen, raps.
Maar zo lang als de lijst aan invloeden, zo vermoei-
end is het uiteindelijke resultaat. Door de snelle af-
wisseling van stijlen en tempo’s ontbreekt iedere 
vorm van samenhang op Kala. En erger nog: na een 
aantal nummers luisteren zorgt het spervuur aan 
geluiden voor pure irritatie. M.I.A.’s muziek zal on-
getwijfeld goed werken op een dampende dans-
vloer, maar is te nerveus en onsamenhangend voor 
thuis op de bank. JS

Hoe ontstond het idee voor dit thema? “Ons vori-
ge project, ‘Seks in de stad,’was een theaterpro-
ductie over seksualiteit gericht op middelbare 
scholieren. Puur voor ons plezier speelden we de-
zelfde voorstelling ook voor volwassenen. Wat 
bleek: veel volwassenen weten zich ook geen raad 
met zaken rond seksualiteit. Toen ben ik me erin 
gaan verdiepen. Ik ben lang bezig geweest met de 
invloed van seksuele moraal op de ontwikkeling 
van de mens. Daardoor kwam ik achter spraak-
makende zaken: één op de vierduizend mensen is 
bijvoorbeeld hermafrodiet of tweeslachtig. Dat 
wist ik niet en veel anderen ook niet. Het zegt iets 
over wat er allemaal verstopt is in onze maat-
schappij. Ik denk dat je in deze voorstellingen din-
gen gaat horen die je nooit eerder hebt gehoord.”

Twaalf verschillende voorstellingen op een avond. 
Is dat niet veel? “Je kunt nooit alle voorstellingen 
op één avond zien. Het zijn korte stukken van 
twintig tot maximaal vijftig minuten die in vijf 
verschillende zalen spelen. Tussendoor wordt er 
ook nog gegeten De schrijvers hebben zich in het 
onderwerp verdiept en de stukken speciaal voor 
de spelers geschreven. Acht van de twaalf produc-
ties zijn premières. Ook bestaande toneelteksten 
zijn volkomen herbewerkt. We hebben gestreefd 
naar een variëteit in sferen. Er zitten stukken bij 
zoals die van Erik Ward Geerlings, over een vrouw 
alleen die geen seks meer wil, maar ook een kome-
die.”
 
Hangt de keuze voor dit onderwerp ook samen 
met berichten over de toegenomen agressie tegen 
homo’s? “De voorstellingen zijn geen pamfletten 
geworden. Het gaat niet alleen over homo’s, maar 
over intimiteit, over de vrijheid die ik iemand gun 
om te zijn wat hij of zij wil zijn. Hier aan deze tafel 
kunnen we nog rustig over deze onderwerpen pra-
ten, maar niet minder dan vijftig kilometer buiten 

de steden zijn veel zaken al taboe. Ik vind dat er 
tegenwoordig teveel op de moslimuitingen wordt 
afgegeven. Terwijl ook de paus en de Dalai Lama, 
die nota bene een Nobelprijs heeft ontvangen, be-
paalde uitspraken doen. Het zit dus niet in één 
cultuur of religie. Ook binnen onze cultuur zijn er 
heel veel mensen die hun identiteit moeten ver-
stoppen.”

Wil je met dit festival meer tolerantie bereiken? 
“Ik heb niet de illusie dat ik tolerantie bereik na 
een avondje theater. Dat kost tijd. Maar door het 
te bespreken draag je wel bij aan veranderings-
processen. Theater kan daar een unieke rol in spe-
len. Op een andere manier dan een tv-programma 
of brochure. Alleen in het theater zie je de acteurs 
in het echt en kun je ze ruiken. Als bezoeker krijg 
je een persoonlijke ervaring.” 

Hoe zit het met de randprogrammering? “We trek-
ken het festival graag in een breder maatschappe-
lijk kader, vandaar de debatten en workshops in 
samenwerking met onder meer de COC en 
Humanitas. Sommige debatten zullen ook elders 
plaatsvinden.” 

Het RCTH bestaat dus al 20 jaar. Hoe kijk je daar 
op terug? “We zijn kleinschalig begonnen met het 
verzorgen van deeltijdopleidingen voor theater-
maker en het maken van voorstellingen. Inmiddels 
hebben we onze plek in het culturele leven gevon-
den met veel studenten, eigen producties en een ei-
gen publiek. We zijn we heel actief in het ontwik-
kelen van projecten. Daar ben ik wel trots op.” AA 

‘De verwarring der geslachten is tot en met 30 sep-
tember te zien. Entree € 25 inclusief maaltijd. 
Reserveren kan via (010) 4775765. Voor meer infor-
matie ga naar  www.rcth.nl 

DE VERWARRING DER GESLACHTEN
Het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH) bestaat twintig jaar en viert dat met het meer-
daagse theaterfestival ‘De verwarring der geslachten’. Na ‘Seks in de stad,’ een educatief the-
aterproject voor scholieren, ligt de focus nu op volwassenen. 
Aan bod komen onderwerpen als homoseksualiteit, biseksualiteit en transseksualiteit. Elke 
avond zijn er twaalf verschillende voorstellingen, inclusief driegangen menu. EM sprak met 
initiatiefnemer en directeur Paul Röttger. 

Artiest: M.I.A.; cd: Kala; label: V2
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“Ik wil die dag samen met twee fotografen mode-
portretten maken”, vertelt Max von Kreyfelt. 
“Maar het zullen foto’s worden van de kleding en 
haardracht, gezichten worden niet gefotografeerd. 
In een minuutje worden per persoon zo’n acht opna-
mes gemaakt. Vervolgens maak ik daar collages 
van, per stuk opgebouwd uit de foto’s genomen van 
dertig mensen. Iedereen die meedoet, krijgt overi-
gens een door mij gesigneerd kunstwerk.”
De aanwezigheid van Von Kreyfelt donderdag 27 
september sluit aan bij met het evenement ‘Dress 
Cooleur’ van Greening the campus, dat bol staat 
van lezingen, talkshows en exposities rond het the-
ma duurzame kleding. “Sinds een tijdje maak ik  
beelden die te maken hebben met het hedendaagse 
consumentengedrag”, aldus Von Kreyfelt. “Ik pro-
beer daar stelling tegen in te nemen. Het werk dient 
tot ontnuchtering tegenover het huidige materialis-
me en consumentisme.” 
Ondanks dat hij niet meer de jongste is, bestempelt 
Von Kreyfelt zichzelf als een ‘nieuw kunstenaar’. 
“Al heb ik wel een hele geschiedenis achter de rug. 
In de jaren zeventig heb ik gewerkt in Atelier 63, 
een soort postacademisch kunstenaarsinstituut, zeg 
maar het Nijenrode van de kunsten. Vervolgens ben 

ik een bedrijf op het gebied van design gestart, 
Leitmotiv geheten. In 1982 heb ik iets absoluut 
nieuws voor die tijd bedacht: het concept van de de-
signwinkel. Het klinkt wellicht enigszins aanmati-
gend, maar ik mag me toch wel de oervader van de 
designwinkel noemen.  Zelf heb ik in Amsterdam 
zo’n winkel – waar koelkasten gewoon naast brom-
mers stonden – geopend. Ik heb het bedrijf verkocht 
in 1997 en vervolgens een gezin gesticht en met een 
internetgalerie aan de slag gegaan. Inmiddels ben 
ik een zogeheten co-ouder van drie kinderen. Maar 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus ben ik 
anderhalf jaar geleden begonnen met het maken 
van samengestelde beelden.” 
Een proeve daarvan is tot december te zien in de 
Erasmus Galerij onder de titel ‘Without Value’. De 
expositie bestaat onder meer uit een zestal fotobeel-
den van het Kennemmerduingebied. Een belangrijk 
onderdeel van de installatie is de ongelimiteerde 
verkoop van gesigneerde werken gedurende de 
looptijd van de expositie. Von Kreyfelt wil hiermee 
de economische betekenis onderstrepen van een 
kunstwerk. ”De mate waarin een werk is verspreid, 
of wordt geconsumeerd, bepaalt mede de waarde 
van het werk. Om die reden bied ik de getoonde 

kunstwerken in de originele afmetingen, gedurende 
de expositie, gesigneerd en genummerd te koop 
aan.” GE

OERVADER VAN DE DESIGNWINKEL 
Donderdag 27 september komt kunstenaar Max von Kreyfelt naar de Erasmus Universiteit voor het 
maken van een portretcollage, opgebouwd uit foto’s van haardracht en kleding van studenten en 
medewerkers. Van hem is deze maanden tevens de expositie ‘Without Value’ te bewonderen, in de 
Erasmus Galerij.

Max von Kreyfelt is 27 september de gehele dag op 
de campus, bij de ingang van de Erasmus Galerij. De 
tentoonstelling ‘Without Value’ is tot en met 6 de-
cember in de Erasmus Galerij, ingang bibliotheek 
Woudestein. Open: maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Officiële opening van de Galerij is eveneens donder-
dag 27 september, van 17.00 tot 18.00 uur.

De openluchtbios is de feestelijke aftrap van een 
nieuw seizoen gratis filmvertoningen dat georgani-
seerd wordt door de Studium Generale Filmclub. De 
SG-filmclub bestaat uit zes EUR-studenten, onder 
wie Anke Kluppel, een Belgische studente geschiede-
nis. “De aanzet voor de SG- filmclub werd door Stu-

dium Generale gegeven”, zegt Knuppel. “Uit de vele 
aanmeldingen van filmliefhebbers is er uiteindelijk 
een actief groepje van zes studenten overgebleven.”
Elke dinsdagavond zal de Studium Generale Filmclub 
gratis filmvertoningen aanbieden in zaal B-4. Speci-
aal voor internationale studenten zijn alle films òfwel 

Engelstalig, òf met Engelse ondertiteling. Het aanbod 
bestaat vooral uit de betere arthousefilms en interna-
tionale klassiekers. Zo is ook de Amerikaanse komi-
sche roadmovie ‘Little Miss Sunshine’ een met 
Oscars bekroonde filmhuishit. De film gaat over een 
gestoorde familie die in een aftands volkswagenbusje 
de Verenigde Staten doorkruist om de zevenjarige 
Olive op tijd bij een schoonheidswedstrijd in 
Californië te krijgen. Voor de komende weken staan 
onder meer ‘Lost in Translation’ (2003) en ‘Donnie 
Darko’ (2001) op het programma. 
Bij Erasmus Cultuur speelde al langer het idee van 
een openluchtbios op de campus, maar door weers-
omstandigheden werd het plan telkens in de ijskast 
gezet. De SG- filmclub neemt nu in samenwerking 
met Erasmus Cultuur het risico voor een filmverto-
ning buiten. Het OBL, dezelfde stichting die de 
openluchtbioscoop in Rotterdam organiseert, 
plaatst het levensgrote scherm. Er is een bar aanwe-
zig en ook de popcorn zal niet ontbreken. Wie wil, 
mag ook eigen eten en drinken meenemen. 
Tijdens het voorprogramma wordt de winnende 
korte film uit de Studentenfilmwedstrijd bekendge-
maakt en vertoond. Een tiental studenten had korte 
films ingestuurd. De SG-filmclub selecteerde daar-
uit de winnaar. Het belangrijkste criterium bij de 
selectie was volgens Knuppel de creativiteit van de 
filmmaker. AA

OPENLUCHTBIOSCOOP MET 
POPCORN OP WOUDESTEIN
Studenten en medewekers van de EUR kunnen dinsdag 18 september naar de Buitenbios op 
Woudestein. Op de grond of op eigen meubilair kunnen ze gratis genieten van de film ‘Little 
Miss Sunshine’. 

EUR Open Air Cinema met ‘Little Miss Sunshine’ is 
op 18 september om 20.30 uur. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie kijk op  www.eur.nl/studium 
of  www.movienights.net Scene uit ‘ Little Miss Sunshine’.

‘Eating Right’ van Max von Kreyfelt.
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De galerie heet simpelweg Buro Dijkstra. De gale-
riehouder, Albert Dijkstra, werd aangetrokken 
door de ruimte van 200 m2 verdeeld over twee ver-
diepingen. Met nog een kleine tuin, die vanwege 
de beginnende kunstenaars die hier exposeren tot 
‘Post Grad’ tuin is omgedoopt. De tuin is een klei-
ne oase tussen de volle bedrijvigheid van het ge-
bied. 
Op de eerste verdieping hangt werk van Burhan 
Kum, een Turks-Nederlandse kunstenaar. Kum 
werkt met gemengde technieken. Er zijn kleine ge-
stanste voorstellingen op doek, maar ook grote ex-
pressieve schilderijen. De kunstenaar heeft negen 
jaar in Nederland gewoond, maar woont nu in 
Antalya. De percepties die de Oosterse en 
Westerse wereld van elkaar hebben, staan in zijn 
werk centraal. Opvallend zijn de dubbelzinnige 
portretten van gehoofddoekte vrouwen. Een ervan, 
getiteld ‘Polder’ is geïnspireerd op de gehoofd-
doekte meisjes die hij in Nederland aantrof. Het 
schilderij bestaat uit negen portretten van meisjes. 
Hun haar is volledig bedekt maar de ogen en 
mond spreken tot de verbeelding. Sommigen uit-
dagend met de mond geopend of met de tong langs 

de lippen, anderen met een grimmige gezichtsuit-
drukking. De betekenis staat voor vele interpreta-
ties open.
De expositie van Jeroen Kool op de begane grond 
van de galerie heeft een heel ander karakter. Kools 
werk bestaat uit keramische beelden en grote thea-
trale installaties, waaronder een tentvorm van 
hangende ijzeren kettingen met een trapeze in het 
midden. 
De grootte van de ruimte maakt het volgens 
Dijkstra mogelijk om verschillende exposities te-
gelijk te houden, zonder dat de werken elkaar ‘bij-
ten’: “Anders dan in de meeste galeries, kunnen we 
ook grotere installaties exposeren, we zijn geen 
standaard galerie waarin de bezoeker bij binnen-
komst van top tot teen wordt bekeken en gekeurd. 
We staan ook open voor net afgestudeerde kunste-
naars en we werken graag met stagiairs. Dit neemt 
niet weg dat we ook een commerciële galerie zijn.” 
AA

Jeroen Kool en Burhan Kum in Bureau Dijkstra aan 
de Keileweg 26; tot en met 6 oktober. Voor ope-
ningstijden kijk op www.burodijkstra.com 

HEDENDAAGSE KUNST AAN 
VOORMALIGE TIPPELZONE
Nog geen twee jaar geleden was de Keileweg een beruchte tippelzone. Nu huist er in een voor-
malig fabriekspand, schuin tegenover de Praxis, een galerie voor hedendaagse kunst. 

Deel van een uit negen portretten bestaand schilderij van Burhan Kum.

SCHULD EN BOETE IN 
BESNEEUWD KANSAS
Scenarioschrijver Scott Frank vond niemand 
om zijn script voor ‘The Lookout’ te regisseren. 
Hij deed het zelf en maakte een knappe, sobere 
film over een jongen die vecht met het verle-
den en zijn lotsbestemming. 

Met grote vaart scheurt de gesjeesde student Chris 
Pratt (Joseph Gordon-Levitt) met zijn vriendin en 
twee vrienden in zijn cabrio over het nachtelijke plat-
teland van Kansas. Hij dooft de koplampen om de 
parende vuurvliegjes te kunnen zien, maar rijdt de 
auto, en de inzittenden, hierdoor te pletter. 
Vier jaar later vinden we hem terug, met hersenletsel. 
Zijn kortetermijngeheugen laat hem in de steek en hij 
mist remmingen. Hij woont samen met de blinde 
Lewis (een scherpe Jeff Daniels) en ’s avonds werkt 
hij op een bank als schoonmaker. Door zijn sociale 
isolement en onzekerheid, is hij een makkelijke prooi 
en wordt hij, door de gehaaide Gary Spargo 
(Matthew Goode) betrokken bij de beraming van een 
overval. Continu in gevecht met demonen uit het ver-
leden en zijn beperkingen in het heden, werkt hij zich, 
met zijn opschrijfboekje in de hand, steeds dieper in 
de nesten. 
De vergelijking met ‘Memento’ dringt zich op, maar 
Scott Frank, scenarioschrijver van ‘Out of Sight’ en 
‘Minority Report’, gebruikt de handicap van zijn 
personage in veel mindere mate om een spelletje met 
de kijker te spelen.
Het thema van The Lookout is weinig vernieuwend, 
maar Scott Frank verwerkt het schuld-boete verhaal 
verrassend aantrekkelijk. In licht opgesneeuwde, ver-
laten straten zet Gordon-Levitt een complex persoon 
neer. Een grimmige en toch menselijke ontwikkeling 
van de karakters dragen bij aan de geloofwaardig-
heid van het misdaaddrama. Daar neemt de regis-
seur dan ook wel uitgebreid de tijd voor, wat zorgt 
voor een wat langdradig eerste uur. 
De daadwerkelijke overval speelt vervolgens maar 
een kleine rol in het verhaal. Dat is even wennen, 
want doorgaans staat de klus centraal in een mis-
daadfilm. Hier is de kraak slechts gebruikt om het 
dilemma van Chris Pratt te illustreren. Zonder mora-
listisch of larmoyant te worden, wordt hij gevolgd in 
zijn zoektocht naar de juiste weg. En al gelden voor 
hem wat eigenaardige omstandigheden, eigenlijk 
heeft hij dezelfde vragen als elke jonge volwassene; 
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
Verwacht geen grote achtervolgingen of flitsende 
schietscènes. The Lookout  is een misdaadfilm in een 
dramatisch jasje. Of een drama in een misdaadjasje. 
Scott Frank illustreert duidelijk hoe het achterwege 
laten van toeters en bellen kan leiden tot een mooie, 
kleine en stemmige film. GM

‘The Lookout’ draait dagelijks in Cinerama en Pathé de Kuip.





25 SEPTEMBER
Lost in Translation
A movie star with a sense of empti-
ness, and a neglected newlywed 
meet up as strangers in Tokyo and 
form an unlikely bond. Oscarwinner 
‘best script’. (Sofia Coppola, 2003 / 
English spoken & Dutch subtitles). 
Location: Room B-4, Woudestein. 
Time: 19.30-21.30 hrs.

LEZING

DEBAT

EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM
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20 SEPTEMBER
Europe... what’s in it for me?
Europa is zo ver nog niet. Euro’s op je rekening, 
een stage in Londen, Polen die je huis verven, 
op vakantie met Ryanair en straks een bachelor 
of master op zak. Jongeren doen wel veel met 
Europa, maar wat betekent Europa eigenlijk 
voor jou? Hoe denk jij over de uitbreiding en de 
veelbesproken grondwet? En in hoeverre voel 
jij je Europeaan? Stichting LOKAAL Rotterdam 
organiseert een debat met de Sarkozy’s en 
Merkels van Europa. Met Boris van der Ham, 
Tweede Kamerlid D66; Edith Mastenbroek, Eu-
roparlementariër PvdA; Jan Rood, hoofd Euro-
pean Studies Programme Instituut Clingen-
dael; Christel de Lange, Europa vertegenwoor-
diger Nationale Jeugdraad; Stef Beek, lid ESIB; 
Esther de Lange, Europarlementariër CDA. En 
het Jongerenpanel bestaande uit Rotterdamse 
studenten. Het Jongerenpanel heeft een speci-
ale debattraining gevolgd en doet tijdens het 
debat de aftrap voor de stellingen en de debat-
onderwerpen (waaronder Europese integratie, 
de uitbreiding van de EU, de grondwet en het 
buitenlands beleid).  Presentator: Arie Boom-
sma. Locatie: centrale hal Bibliotheek Rotter-
dam, Hoogstraat 110. Tijd: 15.00- 18.30 uur

20 SEPTEMBER
Checkup your car tire pressure
Get your car tyres on the correct tension and 
decrease your fuel consumption. This service is 
professionally done by trained students and is 
free of charge. Bike riders will be surprised by 
special services by STAR and others. This gree-
ning the campus initiative takes place during 
the European Mobility Week 2007 (16–21 Sept), 
and is used to compensate the CO2 emissions 
during STAR’s Lustrum kick off on 13 Sept. – as 
well as the Dress Cooleur event on 27 Sept. 
Information: www.rotterdamsklimaatfestival.
nl. Location: parking place Carrousel, wou-
destein. Time: 9.00 - 18.00 hrs.

17 SEPTEMBER 
Het (Internationale) Keuze 
Debat
Hoeveel of hoe weinig horizon kan een mens 
verdragen? Debat over de actuele functie van 
de geschiedenis. Het debat brengt activiteiten 
van de Rotterdamse Schouwburg en de Rotter-
damse Raad voor Kunst en Cultuur bij elkaar. In 
het kader van ‘De (Internationale) Keuze’ van 
de Rotterdamse Schouwburg wordt gediscussi-
eerd over het thema van dit internationale the-
aterfestival: de rol van de geschiedenis in ons 
leven. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cul-
tuur opent het debatseizoen met dit gezamen-
lijke debat in de Schouwburg. Michaël Zeeman 
gaat in gesprek met kunstenaars, historici, filo-
sofen en politici over de vraag wat de betekenis 
is van de geschiedenis in de samenleving van 
dit moment. Met: o.a. Hermann von der Dunk, 
Maarten Doorman, Maria Grever, Marlite Hal-
bertsma, Jan Blokker jr, Kathalijne Buitenweg, 
Hans-Werner Kroesinger, Lina Saneh en Rabih 
Mroué. Toegang:  € 5. Reserveren verplicht: 
www.rotterdamseschouwburg.nl of (010) 411 81 10 
Locatie: Rotterdamse Schouwburg, Schouwburg-
plein 25. Tijd: 20.15 uur.



pagina

27

30 SEPTEMBER
Lucifer, Connie Palmen
Connie Palmen houdt op uitnodiging van 
het Leeskabinet een lezing over haar  
nieuwste boek Lucifer. Een roman over een 
tragische liefde en een dramatische dood. 
Maar tevens een roman gebaseerd op 
ware gebeurtenissen uit het leven van de 
Nederlandse componist Peter Schat (1935-
2003). Connie Palmen speelt hier met het 
schemergebied tussen feit en fictie. 
Toegang: € 7,50, leden € 5,00. Meer infor-
matie op www.leeskabinet.nl of 010-
4081195. Locatie: Nederlands Architectuur-
institituut, Museumpark 25. Tijd: 11.00 uur. 

24 T/M 27 SEPTEMBER
RSG Wijnweek
Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap organiseert het festival ENTREZ, als onderdeel van Rotterdam Stu-
denten Festivals. Entrez is de jaarlijkse Wijnweek, de oudste en meest succesvolle festivalweek van het RSG. 
Zoals ieder jaar is er een gevarieerd programma, van bands tot deejays, van cabaret tot allerhande workshops. 
Daarnaast is er een exclusieve wijnkaart. Maandag start Entrez met STRAF, een live band uit Den Bosch. Hun 
stijl laat zich omschrijven als ‘rauwe vlakkelandfolk, pompende polderpolka, tegendraadse liedjes en eigenzin-
nige covers’ . Maar de benaming ‘feest’ dekt misschien wel beter de lading. Dinsdag is er cabaret door Jim 
Speelmans. Hij stond op Lowlands, Crossingborder, Laughing Matters en de Big night of Comedy. Verder  is hij 
bekend van de Comedyfactory (NPS) en de Nacht van de Lach (KRO). Bovendien is hij lid van de Comedy Explo-
sion.  Aansluitend een ontspannen Lounge avond met DJ Rod. Woensdag kun je volledig uit je dak gaan op de 
stampende beats van 3 Rotterdamse DJ’s: DJ Quinten, DJ Sandeep en DJ Sunni. Donderdag wordt de week afge-
sloten door Coverband Mark Unread, een jonge en enthousiaste 5-koppige feestband met een ontzettend her-
kenbaar en dansbaar repertoire; denk aan hits van Jamiroquai, Stevie Wonder, Robbie Williams en Donna Sum-
mer. 
Het volledige programma is te vinden op www.hetrsg.nl/entrezToegang: gratis. Locatie: sociëteit RSG, 
Haringvliet 94. 

T/M 26 OKTOBER
Het landschap en het naakt, Maurice Bulsing 
Voor deze tentoonstelling is een selectie gemaakt van recente tekeningen 
waarin naast fysieke, ook landschappelijke elementen worden geïntrodu-
ceerd. Zo verwijzen de werken naar twee oeroude kunsthistorische genres: 
het landschap en het naakt. In plaats van zich tegen de traditie af te zet-
ten of aan de andere kant ze te perfectioneren, worden figuratieve vormen 
hergebruikt, waardoor de werken een bijna abstract karakter krijgen. De 
overeenkomst tussen de twee thema’s namelijk, natuurlijke vormen en 
vloeiende lijnen, zorgen voor direc te herkenning. De verschillen daarente-
gen weken de vormen los van hun figuratieve traditie. In het werk wordt 

boven alles geprobeerd uitdrukking te geven aan de persoonlijke ge-
moedstoestanden van de maker bij fysieke en landschappelijke ervarin-
gen. De werken zijn uitgevoerd op papier in houtskool, pigment en pas-
telkrijt. Maurice Bulsing (1973)  studeerde  in 1999 af aan de Willem de 
Kooning Academie te Rotterdam. Het menselijk lichaam is een steeds te-
rugkerend thema in zijn tekeningen en schilderijen. 
Locatie: Faculty Club, Woudestein.

27 SEPTEMBER
Documentaries on environmental and social issues within 
the clothing industry
After the event ‘The (In)Convenient Day’ on campus last spring, Studium Generale, Kunstzaken, Gree-
ning RSM, the Faculty of Social Sciences and STAR organise a second event, this time focusing on 
sustainability and the clothing industry: Dress Cooleur. China Blue: Short films on clothing and the en-
vironment. A compilation of films (15 min.), showing the environmental damage of the clothing indus-
try on our natural environment and health. Big ideas for a small planet:’Can we imagine a world that is 
both green and stylish?’ Three ideas are given to make this imagination a reality: organic fibers, recy-
cled fabrics (embracing the ‘Cradle to Cradle’ concept), and reusing fashion. Featuring commentary 
from a.o. Ali Hewson (Bono’s wife and founder of Edun Clothing). The Sundance Channel, USA, May 
2007. Discussion by: Schone Kleren Kampagne & prof.dr. Rob van Tulder (EUR).
Location: Room B-5, Woudestein. Time: 13.00-14.30 hrs.

The Good News Show:The latest developments within the clothing 
industry in their quest to respond to the climate change and sustainabi-
lity challenge. With a.o.: Kuyichi, Organic Exchange Europe, Puma, Madeby, Bo Weevil, Fair21st 
Century Clothes, LinkmyWorld, Veggie in Pumps, PodiumS and Ronald Molendijk. Presented by: Prof. dr. 
Rob van Tulder (EUR). Location: Room B-5, Woudestein. Time: 15.00-17.00 hrs.
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Arjen den Admirant, 06 – 40785613 en info@stud
entalpharotterdam.nl. Instromen in de cursus is 
mogelijk tot en met 11 oktober!

Sporten op Woudestein
Sportcentrum Woudestein, gebouw S.
Sporten voor een spotprijs!Prijzen 2007-2008:
EUR-studenten: € 72,50. EUR-medewerkers: € 116,-. 
Meer info: www.erasmussport.nl / (010) 408 1876 / 
sportraad@rssr.nl 

Erasmussport Futsalcompetitie
Vanaf heden is het mogelijk je per team in te 
schrijven voor de zaalvoetbalcompetitie.
Voorwaarden:  een team moet uit minimaal 6 
spelers bestaan; iedere speler moet in het bezit 
zijn van een sportkaart; een aanmeldingsformulier 
dient volledig en digitaal ingediend te worden bij 
sportraad@rssr.nl

Cursussen
Je kunt je nog inschrijven voor pole fi tness, tennis, 
squash en fatburn-aerobics cursussen. Schrijf je in 
op www.erasmussport.nl

Hockey E.H.V. Never Less
De studentenhockeyvereniging van Rotterdam 
nodigt jullie uit om op maandag vanaf 19.30 u. te 
komen hockeyen bij Never Less op Hockey Club 
Rotterdam. Voor meer informatie kijk op www.
neverless.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 
universiteitsblad. U kunt een digitaal exemplaar 
sturen naar wetenschap@em.eur.nl of inleveren 
bij kamer ET-22 (bestuursgebouw, Woudestein). 
De redactie maakt uiteindelijk een selectie van de 
inzendingen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Gert van der Ende (hoofdredacteur 
a.i.), (010) 408 1824, email: vanderende@em.eur.nl

Sociologiestudente Ibtissam Abaâziz uit Marokko, 
en geneeskundestudente Nicole Larmonie uit Cu-
raçao, beiden van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam, hebben van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek een Mozaïeksubsidie 
toegekend gekregen. Met deze subsidie voor jonge, 
talentvolle allochtone studenten kan Abaâziz vier 
jaar lang promotieonderzoek verrichten naar de 
Islambeleving van Marokkaans-Rotterdamse mos-
lims. Larmonie wil de ontwikkeling van afweercel-
len onderzoeken.

Drs. A.C.L. Hofstede is benoemd tot directeur van 
Erasmus Academie, centrum voor permanente 
educatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Per 1 september volgde hij Inge Adema-Nieuwehui-
zen op. Ad Hofstede was sinds 1997 hoofdredacteur 
van Erasmus Magazine, het universiteitsblad van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

SERVICE

Openingstijden
Vanaf september is op dinsdag- en woens-
dagavond de uitleen- en informatiebalie weer 
geopend tot 19.00 uur. Boeken die voor 18.45 u. zijn 
aangevraagd kunnen dezelfde avond nog worden 
afgehaald.

Nieuw: chatten met de UB
Vanaf september kun je naast bellen of mailen 
ook via chat contact opnemen met de UB. Kijk voor 
meer informatie op onze website: www.eur.nl/ub.

Extra parkeerpasjes voor studenten
Op verzoek van de wijkagent, doen wij als uni-
versiteit een beroep op studenten om hun auto 
niet in het Brainpark of in de wijk te parkeren. Op 
het Brainpark is een parkeerverbod van toepas-
sing. De politie gaat hier strenger optreden en 
zal binnenkort de overtreders beboeten. Om de 
parkeeroverlast in deze wijk tegen te gaan, zal de 
beveiligingsdienst van de universiteit 100 extra 
voltijd parkeerpasjes uitgeven. Studenten die zo’n 
pasje willen aanschaffen, dienen een geldige col-
legekaart te hebben, alsmede een kentekenbewijs 
en rijbewijs. Tegen een borgsom van € 45,- wordt 
een parkeerpasje uitgegeven, dat geldig is voor 
het parkeerterrein P 4 – tegenover  de Hogeschool 
Rotterdam. Nadere informatie bij het hoofd van de 
beveiligingsdienst, de heer R. v. Herk, tel. (010) 408 
1043, e-mail: vanherk@efb.eur.nl

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studen-
ten. 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

Cursus pijn- en stressvermindering en prestatiever-
betering (3 dagdelen)
Effectief studeren, op zich al een hele kunst, 
vraagt soms het uiterste van je kunnen wanneer 
(chronische of incidentele) pijn-, stress- en/of con-
centratieproblemen een rol spelen. Doelgerichte 
oefeningen en mentale technieken uit o.a. de 
kinesiologie kunnen ondersteuning bieden, pijn en 
stress verminderen en de concentratie verhogen. 
De aangereikte technieken zijn eenvoudig, doel-
gericht en makkelijk uitvoerbaar. Uiteraard is er 
volop ruimte voor persoonlijke begeleiding. Kosten: 
€ 20,-. Data: donderdag 8, 15 en 22 november. Tijd: 
12.30 tot 15.30 uur.

Universitair Taalcentrum
Het Universitair Taalcentrum organiseert een Cam-
bridge 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 2007. 

Intake: maandag 15 oktober 2007. Start cursus: 
maandag 30 oktober 2007. Inschrijvingen worden 
behandeld op datum van binnenkomst.

EUREOS
HR Master Event 2007
Op 4 oktober organiseert studievereniging EUREOS 
in samenwerking met de RSM Erasmus University 
op de 3e verdieping van het M-gebouw (Wou-
destein) het HR Master Event: een uniek evene-
ment enkel en alleen gericht op de HR Master 
student. In een interactieve dag, die  bestaat uit 
presentaties, workshops, interviews, een bedrij-
venmarkt, een lunch en een netwerkborrel biedt 
dit (gratis) evenement de HR Master student uit 
Nederland de unieke kans om zicht te krijgen op 
zijn/haar opties zowel tijdens als na de studie. Kijk 
op www.hrmasterevent.nl
 “Do you want to know what you can do after your 
(HR) master? Visit the HR Master Event!”

Commissieleden  EUREOS 
Wil je actief zijn naast je studie op een professio-
nele manier, en ook een leuke tijd hebben? Wij zijn 
voor komend studiejaar op zoek naar enthousiaste 
en ambitieuze commissieleden voor verschillende 
commissies. Ben je geïnteresseerd, stuur dan een 
mail naar info@eureos.nl! Voor meer informatie 
over de verscheidene commissies kijk op www.
eureos.nl, bel (010) 408 1304, of kom langs op onze 
kamer H12-02!

FSR
Commissieleden gezocht
Ben jij geïnteresseerd in fi nance of accounting en 
wil je ervaring opdoen naast je studie? Organiseer 
o.a. onze studiereis, de Big 4 Cycle, of neem plaats 
in onze PR-commissie. Meer informatie vind je op 
www.fsr.nu, of kom langs op kamer H15-08. Sol-
liciteren kan via secretaris@fsr.nu. Tot snel!

Integrand Rotterdam
Part-time bestuursleden gezocht!
Heb jij zin om je in te zetten voor studenten die op 
zoek zijn naar stages, ervaring op te doen in een 
leuk team en in contact te komen met multina-
tionals zoals Procter & Gamble, Heineken, Loyens 
& Loeff? De sollicitaties zullen plaatsvinden op 20 
september. Voor meer info kun je kijken op www.
integrand.nl of even langskomen op de vestiging 
(NB-06, naast het sportgebouw). Ben je overtuigd? 
Mail dan zo snel mogelijk je CV en motivatiebrief 
naar rotterdam@integrand.nl, dan nemen we zo 
snel mogelijk contact met je op!

NSR (Navigators Studenten Netwerk Rotterdam)
Studenten Alphacursus
De NSR gaat op 4 oktober van start met de 
Alphacursus. Alpha is een kennismaking met het 
christelijk geloof binnen een groep studenten die 
het leuk vindt om over geloof na te denken en 
te praten. Ons pand aan het Eendrachtsplein 10 
staat op tien opeenvolgende donderdagen voor 
je open. De avond begint met een gezamenlijke 
maaltijd, waarna we starten met een introductie 
van het thema van de avond. Vervolgens wordt er 
in kleinere groepen doorgepraat over het thema. 
Tijd: 18.30 - 22.00 u. Na afl oop is er gelegenheid is 
om aan de bar na te praten. Alpha is gratis! Alleen 
voor het eten wordt een kleine (kostendekkende) 
bijdrage gevraagd. Meer info en opgave op www.
studentalpharotterdam.nl of neem contact op met 
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Prof. Dr. D. Houtman is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Cultuursociologie, in de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR. Houtman (1963) studeerde en 
promoveerde bij Sociologie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Prof Houtman heeft zich 
de afgelopen jaren nationaal en internationaal 
ontwikkeld tot een van Nederlands belangrijkste 
cultuursociologen.

Mw. prof.dr. Suzanne Janssen is benoemd tot 
hoogleraar Media en cultuur, in het bijzonder de 
sociaalwetenschappelijke aspecten, in de Faculteit 
der Historische en Kunstwetenschappen. Zij was 
eerder bijzonder hoogleraar Sociale aspecten van 
kunst, cultuur en media vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR.  Sinds 2005 is mevrouw Janssen 
opleidingsdirecteur van de masteropleiding Media 
en Journalistiek en lid van het facultaire manage-
mentteam.

Angelien Kemna is met ingang van 1 september 
jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate 
governance and fi nancial econometrics (Onder-
nemingsbestuur en Financiële Econometrie) in 
de Faculteit der Economische Wetenschappen, 
vanwege de Vereniging Trustfonds EUR.  Angelien 
Kemna was eerder parttime hoogleraar aan de 
Universiteit van Maastricht.

Prof.dr. E.H. Klijn is benoemd tot bijzonder hoog-
leraar Bestuurskunde, in het bijzonder beleid en 
management van governance netwerken, in de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen, vanwege de 
Vereniging Trustfonds EUR. Klijn (1958) studeerde 
Openbaar bestuur in Twente en promoveerde aan 
de EUR. Hij was eerder verbonden aan de TU Delft 
en is sinds 1989 werkzaam aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam.

Prof.dr. P.L. Meurs is benoemd tot hoogleraar 
Bestuur van de gezondheidszorg, in het Instituut 
Beleid en Management Gezondheidszorg/Erasmus 
MC. Zij was bijzonder hoogleraar Ziekenhuisma-
nagement vanwege de Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuisdirecteuren.

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, zie ook: http://www.iipf.org/msgpz.htm.

Prof.mr.dr. F.G.M. Smeele is benoemd tot hoogle-
raar Commercial Law in de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid. Eerder was Smeele bijzonder hoogleraar 
Internationaal zeerecht vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR.

Prof.dr.ir. Berend Wierenga is door het College van 
Bestuur per 1 september jl. benoemd tot interim-
decaan van RSM Erasmus University tot de datum 
waarop de nieuwe decaan van deze faculteit zal 
aantreden. Prof. Berend Wierenga is hoogleraar 
Marketing Management, en al lange tijd in dienst 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was 
eerder decaan van de toenmalige Interfaculteit 
Bedrijfskunde in Rotterdam en wetenschappelijk 
directeur van Erasmus Research Institute for Ma-
nagement (ERIM).

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



Oproep
voor vrijwilligers die willen deelnemen aan een voedingsonderzoek naar 

het overleven van probiotica*) in het maagdarmkanaal.

Wij zoeken
gezonde niet rokende mannen en vrouwen 

in de leeftijdscategorie 18 t/m 55 jaar.

Het onderzoek duurt 5 weken (half oktober - eind november 2007). In 

deze periode consumeert u 3 weken dagelijks halvarine en u komt 3 keer 

naar Unilever in Vlaardingen: 2 keer om uw ontlasting in te leveren en 

een keer om vragenlijsten in te vullen.

Voordat het onderzoek begint, vinden er een informatie-

bijeenkomst (3 oktober 19:00 uur of op 4 oktober 10:00 uur) en 

een  instructiebijeenkomst (15 oktober 19:00 uur) plaats in ons 

onderzoekscentrum te Vlaardingen.

Na afl oop van het onderzoek ontvangt u bij volledige deelname een 

vergoeding van € 120.

Om u aan te melden voor dit onderzoek neem dan contact op via 

onderstaand telefoonnummer of emailadres. Ook als u interesse heeft om 

aan toekomstige onderzoeken deel te nemen, of bij andere vragen kunt u 

met ons contact opnemen.

 � 010 4605001

� humane.studies@unilever.com

*) micro-organismen met een mogelijk gunstig effect op de gezondheid

LAST VAN TINTELINGEN 
OF PIJN IN NEK, ARMEN, 
SCHOUDERS, POLSEN, 
HANDEN?

Lees in de brochure Studenten & RSI wat het is, 
hoe je het kunt herkennen en voorkomen en wat je 
kunt doen als je RSI hebt (of denkt te hebben). Als je 
veel met de PC werkt, is het belangrijk om te weten 
wanneer je risico loopt en ook: wanneer je te ver 
dreigt te gaan. De brochure is verspreid in de PC-
zalen van de EUR. Mocht je ze daar niet aantreffen, 
laat dat dan weten aan de beheerder van de betref-
fende PC-zaal en/of aan het meldpunt rsi-student. 

Meldpunt RSI-student: Dhr. B. den Boogert, studentendecaan. 
Bij het Erasmus Studenten Service Centrum kun je terecht voor 
het maken van een afspraak met Dhr. den Boogert. Je kunt het 
meldpunt ook via e-mail bereiken:  rsi-student@oos.eur.nl
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STATIONED IN MONGU
Lieke Bouwhuis, (24), graduate student of International Economics and Business Studies, left 
for Zambia in September to work there for the UN’s World Food Programme, (WFP), for six 
months, with her German counterpart. text  Gert van der Ende photography Ronald van den Heerik

International student organisation AIESEC, the 
WFP and multinational TNT joined forces in 2005 
in creating the Global Experience Programme. As 
part of this programme, each year, four Dutch-Ger-
man student couples are sent to “relatively safe” 
developing countries. This year these countries are 
Burkina Faso, Laos, Madagascar and Zambia.
Consequently, this autumn, Lieke Bouwhuis from 
Rotterdam and Katrin van Münster from Germany, 
will travel to Mongu, 600 km south of Zambia’s 
capital Lusaka. Their mission: to visit and evaluate 
a number of UN projects. Bouwhuis: “I will assess 
these projects’ functioning and also, I will work out 
criteria according to which these programmes must 
be run. In addition, I will look for synergy between 
the various projects run by different NGOs, for 
example those on the fight against HIV/AIDS. In 
Zambia this is a huge problem. One in five dies of 
AIDS.” 
Before Bouwhuis came to Rotterdam to study 
International Economics, she studied at University 
College Utrecht and at Berkeley University in 
California. Furthermore, she was, and still is, active 
within AIESEC.

Reduction of freedom  Prior to the 
Zambian adventure, the selected students were re-
quired to take a number of courses and training ses-

sions, including a safety and security training and a 
crash course in photography at the WFP headquar-
ters in Rome. “Zambia may be regarded a relatively 
safe country; the advice nevertheless is not to travel 
on public transport, or one’s own transport”, Bou-
whuis says. “In Holland I would catch a night train 
from Utrecht to Rotterdam, without any problems. 
So one of the biggest challenges in Zambia will 
be how to react on this reduction in my freedom to 
travel and move around.”
One important reason for Bouwhuis to do the 
Zambia internship is to find out whether organisa-
tions like the UN could qualify as potential future 
employers. “I will graduate next year and haven’t 
made a choice so far as to where I would like to 
go and work. I am quite ambitious and won’t shy 
away from business. However, I lean more towards 
organisations like the UN. This internship is perfect 
for experiencing the UN’s working from close by. 
But mostly, I am looking forward to learning more 
about African culture and attempting to put into 
practise the things I have learned during my stud-
ies.” 

Lieke Bouwhuis will report regularly on her experi-
ences in Zambia. From mid-September this can be 
read on www.erasmusmagazine.nl   

Lieke Bouwhuis: ‘ Zambia may be regarded a relatively safe country; nevertheless the advice is not to travel on public transport.’ 

INCREASE FOREIGN 
STUDENTS
The higher education system in the Nether-
lands can welcome more than 6000 students 
from outside the EU this year. Yet, this is only 
partly due to simplified regulations by the im-
migration service IND. 

Earlier this week, Nuffic, the Netherlands Organisa-
tion for International Cooperation in Higher Educa-
tion, reported that the number of English-taught 
study programmes has grown to about 1300, the 
highest number ever. “As a result, Dutch higher edu-
cation becomes more and more attractive to foreign 
students”, Robert van Kan says. He runs promotion 
campaigns abroad. “The study programmes avail-
able are both diverse and hands on, and many for-
eign students like this. Now we are all familiar with 
groups of Chinese students at our campuses. Before 
2001, we didn’t even have these.”
Through the Internet, but also through dedicated 
bureaus in Beijing, Jakarta and Mexico City, Nuf-
fic runs a world-wide campaign promoting Dutch 
higher education. These campaigns are designed 
in collaboration with colleges and universities. Ad-
ditionally, national presentations are being given 
regularly.
The number of students applying for a temporary 
residence permit has clearly risen since the applica-
tion procedures were simplified in 2004. Until then, 
the number of applications to the immigration ser-
vice had been hovering around 4000. Last year this 
number sharply rose to 5400 and this summer, the 
service processed more than 6000 applications. 
The quicker procedure is made possible because of 
an agreement between the immigration service and 
colleges and universities. The universities make sure 
there is a record for each student and it is complete, 
and they act as guarantor for the group. In turn, the 
immigration service has the temporary residence 
permits ready within two weeks. 
Whether this really led to more applications, they 
cannot say at Nuffic. According to Kitty Hem-
mer, member of a team specialised in clearing 
out obstacles for student mobility, it has not been 
confirmed yet. “However, I can well imagine it has 
made Holland a more attractive country to come to 
for studying”.
Yet, Hemmer believes the admission procedures can 
be still be significantly improved. Foreign students 
now first get a temporary permit. Then they must 
wait for the final permit. The entire qualification 
procedure must be run through once more, which 
takes two months. “This is faster than before, but 
it would be better if the two procedures are merged 
into one. And it would be better still, if foreign stu-
dents could apply for their permits covering the en-
tire length of their studies, after their first year. Now 
they must re-new their permits each year.”  HOP



OPEN-AIR CINEMA 
WITH POPCORN AT THE 
WOUDENSTEIN CAMPUS
Students and staff of EUR can attend the open-
air cinema on tuesday September the 18th at 
Woudestein. Sitting on the ground or on their 
own chairs they can enjoy the film Little Miss 
Sunshine free of charge.
 
The open-air cinema marks the festive kick-off of a 
new season of free film screenings that the Studium 
Generale film club has organised. The SG film club 
consists of six EUR-students, including Anke Klup-
pel, a Belgian history student. `Studium Generale 
initiated the film club’, Kluppel says. `From the film 
lovers who applied an active group of six students 
has eventually remained’.
Each Tuesday evening the Studium Generale film 
club will offer free film screenings in B-4. Especially 
for international students all films are in English or 
with English subtitling. The selected films consist 
of quality art house films and international classics. 
Opening the film club season is the Oscar winning 
American comic road movie `Little Miss Sunshine’. 
The film portrays a dysfunctional family crossing 
the United States in a dilapidated Volkswagen bus 
to get the seven-year-old Olive to a beauty pageant 
in California on time. Also coming up in the next 
few weeks is, among others `Lost in Translation 
(2003) and `Donnie Darko (2001).
The idea for an open-air cinema has been around 
for some time at Erasmus, but adverse weather 
conditions meant the plans were kept on hold. The 
SG film club now shares the risk of and outside film 
screening with Erasmus culture. The OBL, the same 
foundation that organises the open-air cinema in 
Rotterdam, provided the huge screen. There is a bar 
and popcorn and those who wish to can bring their 
own refreshments. 
Prior to the main screening, the winning entry of 
the student film competition will be announced and 
shown. The SG film club selected the winner from 
the ten short films sent in by students. The most 
important criterion at the selection according to 
Kluppel was the filmmaker’s creativity. AA

 EUR Open Air Cinema with `Little Miss Sunshine’ is 
on September the 18th at 20:30. Admittance is free 
of charge. For further information look on www.eur.
nl/studium or www.movienights.net 
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‘DUTCH GRAMMAR IS TOUGH’
A Dutch language course by the ‘Talencentrum’ is on offer for foreign students who come to study 
at the EUR. In a three-week period, these students are taught the basics of the Dutch language, so they 
will survive while being a student here. text  Lindemarie Sneep phototography Ronald van den Heerik

Faydin: ‘ My mum’s Dutch I understand better because she has  the same accent as I have.’ 

Slowly, foreign students trickle into the 16th floor 
classroom in the H-building for their daily Dutch 
session. They are welcomed by a friendly good 
morning from teacher Maria Berkhout. The group 
represents the whole world, with students from 
the US, Hungary, France and South Korea. The 
one language all speak, including the teacher, is 
English.
Marina is a student from Russia. She will start 
studying economics at the EUR. “After finishing 
my studies I would like to stay in Holland, to work, 
because I think life is good here. Things are more 
relaxed here than back in Moscow”, the 22-year 
old explains. Marina already came to Rotterdam 
last year. However, she only decided now to do 
the Dutch course. “I enjoy ordering something in 
Dutch in a pub or restaurant. The other day, I tried 
to order a “Chocomel”, but me and the waitress 
didn’t understand each other very well”, she 
laughs. “In the end, I got a hot chocolate in stead of 
a cold one, so perhaps next time I should switch to 
English.”

Ever difficult  “Students who know Ger-
man are in an advantageous position and pick up 
Dutch more easily”, Berkhout explains. Mario from 
Austria endorses: “I am in a privileged position 
compared to the others. I never do my homework 
and still I keep up with the others. I’ll survive.” He 
adds that he has learned much during the classes. 
“While practising, fellow students or our teacher 
tell me where I go wrong. But this always happens 
in a friendly way.” The 28-year old studied develop-
ment studies in Vienna and will explore history and 
arts here at the EUR.
Juliana, (21), from Brazil claims to have a harder 
time learning Dutch. The language is not related to 
languages she does speak, like Spanish, French and 

Portuguese. She is in Rotterdam for a five-month 
stay, studying business administration. “One 
doesn’t really need Dutch to survive in Rotterdam, 
because everybody speaks English. But I would 
like to be able to speak it a little”, she tells us, in 
half-Dutch, half-English sentences. “Before I came 
here I had never even heard the language, and I am 
surprised how quickly I have picked it up. I enjoy 
listening to conversations out on the street. Some-
times I catch something, but it remains difficult.”
Berkhout starts the class doing a conversation ex-
ercise in which groups of three must follow a script. 
The English sentences need to be translated into 
a typically Dutch conversation between students. 
Next, pronunciation is worked on, because students 
find that difficult. “Nevertheless, they do speak a 
fair bit of Dutch”, Berkhout remarks proudly.

Buying stamps  Most foreign students 
sign up for study programmes taught in English. 
However, 18-year old Faydin from Iran, which she 
still refers to as Persia, is really ambitious. She 
wants to go and study public administration in 
Dutch; so the Dutch course is an absolute necessity 
to her. She would have preferred doing the English-
taught programme. However, she was just too late 
for that. She has been promised extra help and 
attention and at home she will speak Dutch a lot 
with her mother so as to learn quickly. “My mum’s 
Dutch I understand better because she has my 
accent”, Faydin chuckles. She thought the Dutch 
classes helpful. At times the teacher would take 
the group to the post office to practise how to buy 
stamps. “Right after I had arrived I felt uncomfort-
able going into town alone. My mother had to come 
as well. But now I am perfectly happy doing shop-
ping on my own”, Faydin laughs.    

Still from ‘Little Miss Sunsshine’.



The fragile sounding intro by the worker’s choir contrasted sharply with pri-
mal sounding roar of the singing of the freshmen. However, their new outfits, 
Avenance-white shirts instead of dull green ones, looked sparkling. After the 
coughing and rumbling crowd of first year students had found themselves a 
place, followed by the parade of wise men and a few women, all in academic 
dress, led for the last time by registrar Hans Bliekendaal, it was Chairman of 
the Board Jan Willem Oosterwijk’s turn to declare the academic ball opened. 
He shared with the auditorium his experiences of the past six months, which 
were all of course positive, and continued taking a look at the future and his 
institution’s ambitions.

Internationally appealing campus  These are serious 
ambitions. For example in 2013, the EUR will offer a “full-service” education 
package, the EUR will be even more international and interdisciplinary and 
undergraduate education will have grown to the same size as the entire master 
programme. Without question, quality will be paramount in these goals. All 
Dutch-language study programmes must be at the top in the Netherlands. 
As far as research is concerned, the plans are similarly ambitious. Rotterdam 
must show on everybody’s lists. This is to be achieved by a number of mea-
sures. 
A third action point comprises the campus. It must develop into an “interna-
tionally appealing place to both live and work”. As well as that, networks ill be 
re-intensified and strengthened. These will certainly include the relation with 

the city of Rotterdam and the local business community. A fifth and last point 
is that policy making, management and the organisation of the university need 
to be improved. 

failing sound equipment  Guest speaker and Economic Af-
fairs Minister Maria van der Hoeven in her speech laid out three tracks to 
follow in stead of the five action points: A more tolerant and open university 
climate, more top students in Holland and the presence of top universities. For, 
today the Dutch shamefully rank thirteenth internationally. With her three-way 
approach, van der Hoeven wants to attract more super-smart people. In other 
words: “The hunt for top players is on”. 
After singing trio Noblesse Oblige’s lost fight against the auditorium’s fail-
ing sound equipment, (performing an opera like ‘thank you Erasmus!’), and 
student association Laurentius’ new members had left en masse, member of the 
Board Kees van Rooyen could award ‘hockey babe’ Fatima Moreiro de Melo 
and psychology student Rezvan Ghoncheh a “De Civilitate”, which is a special 
decoration for very remarkable students. And because the “Skadi oude vier” 
rowing team had once again won the main race during the yearly Varsity, they 
too were invited onto the stage. They were awarded the new title “Erasmus 
Sports Ambassador”. Furthermore, the Erasmus MC researchers of the “team 
seXY chromosomes” were made the centre of attention, despite their lost final 
at the academic year prize. 

Prizes  It was to the vice-chancellor to conclude the afternoon by awarding 
the winners of the nineteenth edition of the so called Research and Education 
Prize: Ronald Huisman, Vincent Jaddoe and Dennis Fok. Or was it the twen-
tieth edition? According to Bert Westerdorp, chairman of the EUR trust fund, 
it was. Seeing the clock, Lamberts asked the audience to read his speech in the 
brochure distributed at the end. However, not before he had mentioned that 
Maria van der Hoeven, in her former role as Education Minister could already 
have contributed more to the goals laid out by her now, in her plans.   
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A NEW SEASON, A NEW ERA
Every year the start of the academic season is officially marked by an hap-
pening called ‘Opening academic year’. This year’s edition the theme was the 
future of Erasmus University Rotterdam. In ten years time the university 
should be more internationally orientated, more interdisciplinary and de-
liver more top talent.   text  Gert van der Ende phototography Ronald van den Heerik

Roaring Freshman before the official kick-off.

DO YOU EVER NOTICE A 
TINGLING SENSATION, 
DISCOMFORT OR PAIN 
IN YOUR NECK, ARMS, 
SHOULDERS, WRISTS OR 
HANDS?
Read the brochure Students & RSI to find out what 
RSI (repetitive strain injury) is, how you can recog-
nise and prevent it and what to do if you think you 
may have it. If you do a lot of PC-based work, you 
must be aware of the risks involved and when you 
may need to take a break from your computer. You 
can find copies of the brochure in the PC rooms 
throughout EUR. If you can’t find a copy, please 
notify the manager of the relevant PC room and/or 
the RSI-student helpdesk.

RSI-student helpdesk contact: B. den Boogert, student counsel-
lor. Make an appointment with Mr. Den Boogert at Erasmus 
Student Service Centre, CB-07. You can also contact Mr. Den 
Boogert by e-mail: rsi-student@oos.eur.nl

University Board member Van Rooijen awards Law student and hockey babe  Moreiro de Melo.
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LIBRARY

Opening hours
From September the circulation and information 
desk is open until 7.00 pm on Tuesdays and Wednes-
days. Books requested before 6.46 pm can be col-
lected that same evening.

New: chat with the Library
From September you can, besides using the phone 
or e-mail, contact the Library by chat. Please visit our 
website for more information: www.eur.nl/ub.

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

SPORTS

Woudestein Sports Centre Building S. Low rate 
Sports!
Rates 2007-2008: EUR-students: € 72,50. EUR-staff: € 
116,-. More info: www.erasmussport.nl.
English version available. (010) 408 1876, 

sportraad@rssr.nl
Subscribe to our Sports Channel at SIN-Online!

Erasmussport Futsalcompetition
Today it’s possible to sign up as a team for the futsal-
competition.
Sign-up conditions:
every team must contain 6 players; every player 
must possess a sportscard;  a registrationform needs 
to be filled in completely and being emailed to 
sportraad@rssr.nl

ABN-Amro discount
You can get a 50% discount on your sportscard if you 
open a Studenten Pakket or Young Professional Pak-
ket of the ABN-Amro. Check for more information 
www.erasmussport.nl

Courses
You still can subscribe for these courses: Pole fitness, 
tennis, squash and fatburn. You can subscribe for 
these courses at www.erasmussport.nl.

CULTURE

Courses
Do you want to do more than just studying this 
year? Do you want to dance, paint, or take guitar les-
sons? Than enrol now for one of the many courses! 
You can take a look at the full list of courses here, 
or directly go to dance courses, art courses or music 
courses.  

Performances
Like every year, you can enrol for the best perfor-
mances with huge discounts! You can go to the the-
atre, cabaret, music performances or dance perfor-
mances! Take a look at the full list of performances 
and enrol soon!  

Open air cinema at Woudestein!
Tue 18 September / 20:30 - 22:30 hrs / Carillionlaan 
at Woudestein
Bring your chair, picknickblanket or couch to the 
campus for a movie night under the stars! For the 
first time, an open-air cinema will arise at Erasmus 
University Rotterdam. Little Miss Sunshine is a road 
movie about a dysfunctional family determined to 
get their seven year old Olive to a beauty contest in 
California. This hilarious comedy was a big hit and 
won two Oscars. 

September in Rotterdam
Sat 1 - Sun 23 September
Last weekend September in Rotterdam has started! 
From now on till the end of this month there will 
be (inter)national exhibitions, events, dance perfor-
mances and theatre performances!

Studentenuitpas!
Apply for the Student Pass (Studenten Uitpas) free of 
charge. With this pass you can get discounts all year 
round in 29 of Rotterdam’s theatres, stages, cinemas, 
museums, festivals and clubs. 

SERVICE

E S S C

SKYSCRAPER WEEKEND (20 – 22 
September, 2007)
This year Rotterdam is dedicated to architecture. 
Probably the most important part of the city’s ar-
chitecture is skyscrapers: tourists are fascinated by 
the modern city view and any Rotterdammer, asked 
to list what he is proud of, would surely mention 
the impressive skyline. The first skyscraper built in 
Europe was in Rotterdam, and today it is one of the 
few European cities where people can live high up in 
a skyscraper in the city centre.
One of the “Rotterdam City of Architecture 2007” 
events is a Skyscraper Weekend. During this week-
end the Skyscraper Open Day will allow you to 
see the city from the top floor of many of the city’s 
skyscrapers. Some are even offering a meal. You 
can also attend one of the great performances, take 
a guided tour or enter the National Stair Running 
Championship, which takes place on the 22nd of 
September in one of the highest buildings in Rot-
terdam. Throughout the day on Saturday, special 
sightseeing flights from Rotterdam’s airport will fly 
people over the city. For some activities reservations 
are needed, these can be made on the weekend’s 
website: www.wolkenkrabberweekend.nl
Detailed information in English is available at the city 
information centre: Coolsingel 5,  www.rotterdam.
info/uk/ 

JAZZ IN ROTTERDAM
Strand aan de Maas – the artificial beach 
located in the city centre, next to the Erasmus 
Bridge, welcomes those looking for a place to relax 
and escape from the intensive city life for a while. 
“Strand” is open till the end of September, and free 
jazz concerts take place every Tuesday at 20:00 
o’clock. You can enjoy a meal at a table or just chill 
out while lounging on floor cushions in the sand 
and listening to good music.
Leuvehoofd 5, www.strandaandemaas.info

Dizzy – a pleasant and welcoming jazz bar situ-
ated in the west of Rotterdam’s centre, is celebrat-
ing its 30th birthday this year. Most jazz lovers will 
know this place and the live concerts on Tuesdays 
will keep any jazz fan happy for the rest of the week, 
with great live bands playing only a few meters in 
front of his table. Concerts start here every Tues-
day at 22:00 o’clock and are free of charge. On the 
18th of September you can hear the Mona Lisa 
Overdrive project – a warm-up concert for the Jazz 
International Rotterdam Festival 2007.
‘s-Gravendijkwal 127, www.dizzy.nl

Festival Jazz International Rotterdam 
2007 (21 – 23 September, 2007) is taking place for 
seventh time and is fast becoming a festival of na-
tional importance, due to very successful editions in 
the past. Programmer Stefan Lievestro has selected 

musicians from various generations who create in-
novative jazz, like Joey Baron or Anton Goudsmit. 
Norwegian multi-talented jazz wizard Bugge Wes-
seltoft will present his unique jazz, techno and am-
bient combinations on Saturday, the 22nd.
Festival’s concerts take place at “De Doelen”, Schouw-
burgplein 50, www.jazzinternational.nl 

SAVE YOUR MONEY WHILE EN-
JOYING CULTURE!
Student Pass (Studenten Uitpas)
This discount card gives you large discounts all 
year round in 29 of  Rotterdam’s most prominent 
theatres, museums, exhibition centres, festivals, 
cinemas, clubs, shops and the art school. The pass 
is free of charge: just fill in the form on-line and re-
ceive the “Studenten Uitpas” at your home address!
Hoogstraat 110,  www.studentenuitpas.nl 

Erasmus Cultuur ticket sale
Erasmus Cultuur offers special ticket prices to 
various concerts, theatres, cabarets and dance per-
formances in the major concert halls of Rotterdam 
for all students of the EUR who are under the age 
of 27. Buy tickets at Erasmus Cultuur and see the 
performances of famous artists for a fraction of the 
normal price!
EUR, Room H17-11, Woudestein,  www.eur.nl/erasmus-
cultuur

THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys



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

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten met 
pit en ambitie.

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

Zie www.eurocollege.nl voor impressies

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

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      

�secretarieel en 
�receptie-werk 

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

AUTORIJSCHOOL SPEED
Diverse rijopleidingen van 20, 25, 30 rijlessen 
voor € 25,- per les. Direct beginnen en snelle 
afrijdata. Studentenpakketten: 
20 lessen = 640 euro incl. examen 
30 lessen = 890 euro incl. examen
Hoog slagingspercentage 50-55%. 

Bel voor info of aanmelding 06-24655090 of 
check onze site www.autorijschool-speed.nl

De ideale bijbaan? 

Kom dan werken bij Coolblue!

De webwinkels van Coolblue be-
schikken over het meest actuele en 
complete aanbod van onder meer 
consoles, PDA’s, digitale camera’s 
en MP3spelers. Je komt dus elke 
dag weer in aanraking met de nieuw-
ste consumentenelektronica. Gamen 
tijdens je pauze met collega’s? 

Stuur een gemotiveerde brief met 
cv naar sollicitatie@coolblue.nl of 
kijk op www.coolblue.nl/vacatures 
voor meer informatie.

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

Zorgvervoercentrale 

Nederland zoekt

Oproeptelefonisten 
(m/v)

en een

Oproepkracht ICT 
(m/v)

De telefonisten behandelen 

rittenaanvragen voor het 

zittend ziekenvervoer.

De oproepkracht ICT 

ondersteunt het  hoofd ICT

Interesse? Mail dan je CV 

naar pz@biosgroep.nl

Info: www.zorgvervoer.nl 

of 010-2808141

Repetitor (Student-docent) 
gezocht! Hoge vergoeding!

Capita Selecta zoekt studenten 
Bedrijfskunde, Rechten, Economie en 
IBA met goede studieresultaten om les 
te geven. Kijk voor meer informatie 
op www.capitaselecta.nl of mail naar 
info@capitaselecta.nl

Geboden: FREE ROOM 
in exchange for help with 
small B&B on the Kleiweg. 
Duties will include cleaning 
and registering/helping 
guests.

Call Mevrouw Vinnie 
06-20010564.

EETCAFÉ DE STRUIS
is op zoek naar 

nieuwe collega’s
in de bediening

Lijkt het je leuk werk? Bel 
dan voor een afspraak naar 06-
24874709 en vraag naar Sietske.

Advocatenkantoor URCUN zoekt
voor de administratieve ondersteuning 

van 2 advocaten 
en 1 administratief medewerkster

Enthousiaste rechtenstudent m/v 
 met bestuursrechtelijke/

privaatrechtelijke affi niteit
     (parttime / fulltime)

De werkzaamheden bestaan onder meer 
uit het aannemen van de telefoon, 

het schrijven van brieven en het uitzoeken 
van dossiers.

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

in woord en geschrift.
Schriftelijke reacties kunt u binnen 

10 dagen na verschijning van dit blad 
verzenden naar: Advocatenkantoor Urcun 

t.a.v. de heer mr S. Urcun
Heemraadssingel 159, 3022 CE Rotterdam

sportieve oppas met fi ets

Wij zoeken een enthousiaste oppas 
die op vaste (mid)dagen onze kinderen 
kan brengen, halen, helpen naar hun 
hockey, tennis- en zwemles. Alles in 
Kralingen. 
m.deplanque@hopman-interheem.nl
of (010) 2409240.

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.

VILLA HAPP 
INTERNATIONAL 

 zoekt 

ambitieuze analysten 
 (ouderejaars) studenten rechten en/

of business administration (mba) 

voor het assisteren bij de juri-
dische en fi nancieel-economische 
reconstructie van de gang van zaken 
bij een Nederlandse onderneming 
na overname door een Euronext 
beursgenoteerde equity investor in 
2004-2005. De verslag- legging zal 
worden gebruikt in het kader van 
lopende rechtszaken tussen de 
equity investor en de minderheids-
aandeelhouder (familiebedrijf). 

Voor degenen die interesse hebben 
dit project energiek aan te pakken 
graag een email naar 
anzo@villahapp.net 

Otto Reuchlinweg 1004,  

3072 MD ROTTERDAM

 010 - 4 844 544                  
     

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

Iets te vieren voor jezelf en 
je mede studenten?

Dan zijn wij de aangewezen locatie.

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

Word jij onze 

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



EEN KORTE 
QUEESTE
Het pand ligt aan de Mauritsweg. Er staat een 
kleine rij voor de deur. Als ik vooraan sta, word 
ik tegengehouden. Ik laat mijn polsbandje zien, 
het Eurekaweek-polsbandje. ‘Wil je je inschrij-
ven?’, vraagt het meisje dat mij heeft tegen-
gehouden. Ik schud mijn hoofd. ‘Ik wil even 
rondkijken’, zeg ik. Ik verzwijg dat ik inspiratie 
zoek voor mijn column in Erasmus Magazine. 
Eerder op de dag is mij verteld dat ik met mijn 
polsbandje elk afsluitfeest van de Eurekaweek 
kan bezoeken. Dus: niet zeuren, open die deur. 
Maar het meisje vertrouwt het niet. Door 
omstandigheden heb ik tomatenpitjes in mijn 
haar en rode vlekken op mijn overhemd. Ik 
heb ook een lichte baard, maar daar ben ik zelf 
schuldig aan. Het voelt alsof ik voor de gate van 
Schiphol sta en een douanier mij met meer dan 
normale argwaan bekijkt. Ik vraag me af wat 
het meisje van mij denkt. Zou ze denken dat ik 
een zwerver ben die een student zijn Eureka-
week-bandje afhandig heeft gemaakt? Of dat 
ik de pols van een onschuldig meisje uit Dren-
the heb afgehakt om hier binnen te komen en 
meer verderf te zaaien? Na overleg met een 
jongen in pak, krijg ik te horen: ‘Je kunt blijven 
tot twaalf uur, daarna wordt het een besloten 
feest. Iedereen die zich niet heeft ingeschreven, 
moet dan weg.’
   Ik ga de deuren door van het pand aan de 
Mauritsweg, en onmiddellijk komt mij de geur 
van zweet en urine tegemoet. Het is een zure, 
penetrante geur die herinneringen boven-
brengt aan een bordeel in Polen. Of eigenlijk 
was het geen bordeel, maar een café. Alle 
mannen waren dronken. Alle vrouwen waren 
beschikbaar. De volgende dag rook mijn kleding 
naar augurken, en ook naar urine en zweet. 
Ik heb nooit geweten waar de lucht vandaan 
kwam. Daarom besluit ik in het pand aan de 
Mauritsweg op zoek te gaan. In de literatuur 
vind je talloze queesten: naar een graal, naar 
een vrouw, naar een meteoriet. Waarom dan 
niet naar de bron van zure lucht?
   De eerste plek waar ik zoek, is het mannentoi-
let, maar dat toilet is bijna klinisch schoon. Dan 
begint het mij te dagen: het zijn de mensen 
om mij heen, de bezoekers van het pand aan de 
Mauritsweg. Ze dansen en zweten en drinken 
en gaan niet naar het toilet.
   Als het twaalf uur is, word ik buitengezet. De 
frisse lucht voelt als een douche.

 Ernest van der Kwast

Waarom bedrijfskunde? “Het laatste halfjaar van mijn studie commerciële economie aan In Holland ging heel 
snel, waardoor ik ineens voor de keuze stond te gaan werken of door te studeren. Het is studeren geworden. 
Zowel commerciële economie als bedrijfskunde zijn brede studies, waarmee je nog alle kanten op kunt. Eigenlijk 
wilde ik iets met dieren gaan doen, maar daar had ik het juiste vakkenpakket niet voor. Mijn bezoek aan het 
pandacentrum in Chengdu was wel een hoogtepunt van de afgelopen tijd.”

China? “Samen met nog een student ben ik afgelopen jaar via studentenorganisatie AIESEC naar een congres 
in Beijing geweest. We hebben er van daaruit een rondreis door China gepland. Het onderwerp van het congres 
was corporate social responsibility. Unicef was aanwezig, maar ook bedrijven als Nike en Bayer en een aantal 
Chinese bedrijven. Er werd onder meer gesproken over het vermijden van kinderarbeid, scholing voor arbei-
ders en voorlichting over HIV en Aids. De verschillen tussen de westerse en Chinese bedrijven bleken groot. In 
China gaat het vooral over omzetvergroting. Scholing en voorlichting spelen nauwelijks een rol. Chinese stu-
denten begrijpen niets van zoiets als een Philips-dorp, en evenmin van de huidige voorzieningen voor arbeiders. 
Als je ze vraagt naar de voorzieningen in China, krijg je een besmuikt giecheltje, maar geen antwoord.”
 
Boeiend? “In de avonduren na het congres hadden we een global village ingericht. Studenten uit verschillende 
landen hadden producten meegenomen die aan elkaar getoond en uitgelegd werden of geproefd. Onze drop 
was, zeker bij de Chinezen, niet erg in trek, hoewel ze erg hun best deden te doen alsof ze het heerlijk vonden. 
De wodka die Finse studenten mee hadden genomen deed het daarentegen bij iedereen goed. Zo leerde je elkaar 
uiteindelijk beter kennen. De Chinezen bleven echter geloven dat het in de rest van de wereld makkelijker is om 
te leven dan in hun eigen land. Zij vinden dat ze het zwaar hebben.”

En het land? “Fascinerend en vol contrasten. In Beijing bezochten we een Hutong, een oude wijk met kleine 
nauwe straatjes, en beklommen er een zogenaamde bell tower. Die steekt ver boven de huizen uit, en dan zie je 
dat die wijk geheel omringd is door vierbaanswegen en moderne kantoren en hotels. Rijkdom en armoede be-
staan er naast elkaar. In alle steden wemelt het inmiddels van de MacDonalds, KFC’s en Starbucks.”

Espresso

Normen de Zeeuw, master bedrijfskunde
Leeftijd: 24 jaar
Geboorteplaats: Rijssen
Woonplaats: Rotterdam  tekst en fotografie Ronald van den Heerik




