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Zoek je een dynamische bijbaan naast 
je studie? Dan heeft Holland Casino 
Rotterdam een leuke baan voor jou!

Spreekt de fascinerende wereld van Holland Casino je aan en 
wil je onze gasten een onvergetelijke tijd laten beleven? Dan 
hebben wij een unieke kans voor jou. Wij zijn namelijk op zoek 
naar 

parttime assistenten Speelautomaten 

die 1 tot 2 dagen per week bij ons willen werken. 

Als assistent Speelautomaten ben je de perfecte gastheer/-
vrouw. Je geeft voorlichting en speluitleg, behandelt de 
klachten van onze gasten en verricht uitbetalingen. Je 
draagt zorg voor correct functionerende speelautomaten 
en lokaliseert en verhelpt (kleine) storingen. Tevens ben je 
medeverantwoordelijk voor een aangename en verzorgde 
uitstraling van het automatenpark. Je bent nog minstens 3 
jaar serieus met je studie, op hbo- of academisch niveau, 
bezig. Je beheerst de moderne talen uitstekend. Je werkt met 
name s’avonds in het weekend. Wij bieden je een bijzondere 
werkomgeving met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
en een salaris dat begint bij € 449,00 bruto per maand op basis 
van 7,6 uur per week (bij 21 jaar).

Ben jij enthousiast en servicegericht? Solliciteer dan nu bij 
Holland Casino Rotterdam en stap in een wereld vol spanning 
en avontuur. Stuur je sollicitatie binnen 2 weken naar mevrouw 
W.D. de Jong, personeelsadviseur, postbus 2540, 3000 CM 
Rotterdam. E-mailen mag ook: personeel.rotterdam@holland
casino.nl. Of bel voor meer informatie met de afdeling Human 
Resources 010-2068206. 

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.

Je studie vanaf 
dag één in de 

praktijk brengen? 

Ga aan de slag bij Coolblue!

Wij geven jou de mogelijkheid om je 
studie te combineren met een leuke 
bijbaan. Wij bieden parttime functies 
op diverse afdelingen in Rotterdam 
of Capelle aan den IJssel. Wij 
zoeken studenten die bereid zijn een 
stapje extra te zetten. Geïnteres-
seerd? Kijk op www.coolblue.nl/
vacatures en solliciteer naar 
sollicitatie@coolblue.nl

Ben je…..

Ambitieus 
en eigenzinnig?

Restaurant LEIPZIG, 
is per direct

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

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

www.leipzig.nl
Antoine Platekade 9

Rotterdam
010-2908020

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

Pameijer is een Rotterdamse 
organisatie die dienstverlening biedt 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking of psychiatrische 
problematiek.

Pameijer is op zoek naar 

studenten 

voor een project lopende vanaf 
september tm november.

De werkzaamheden bestaan uit 
het verwerken van cliëntgegevens. 
Ben jij voor de duur van 8 
weken minimaal 20 uur per week 
beschikbaar (werken op zaterdag 
is een van de mogelijkheden) 
en heb jij een goed analytisch 
vermogen. Stuur dan een mail met 
daarin een kort CV en de tijden 
die je beschikbaar bent naar 
anja.reinhard@pameijer.nl

Bistro Mme.Maigret 
in R’dam-Noord. zkt 

part-time medew. 
in de bediening. 1 of 2 av. p.wk; 

enige ervaring gewenst. 

Bel 010-4663367 of mail naar 

info@terroirwijn.nl

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

De Deelgemeenteraad van Delfshaven 
zoekt per september een/twee notulist(en) 
voor commissievergaderingen op de 2e 
dinsdag en/of  2e woensdag van de maand 
(20.00 uur). De vergoeding bedraagt 
€ 10,50 per uur, voor het verslag wordt 
2,5x de duur van de vergadering vergoed. 

Voor meer informatie: 

Femke Sybrandi (griffi er) 010-4250620 
(f.sybrandi@delfshaven.rotterdam.nl). 

Deelgemeente 

zoekt notulist(en)

Gespecialiseerd belastingadvieskantoor zoekt student voor 1 à 2 dagen in de week. 
De werkzaamheden bestaan  uit het voorbereiden van de belastingaangiften voor 
buitenlandse ondernemingen en ander administratief werk. De werktijden zijn fl exibel. 
De beloning  bedraagt € 11 bruto per uur.

We zijn op zoek naar een tweede- of derdejaars student met een gedegen kennis van 
Excel en Word, een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal en een 
goed cijfermatig inzicht.

Sollicitaties kunnen schriftelijk of per e-mail verstuurd worden, voorzien van een kopie 
van de middelbare school cijferlijst.

Postadres: DHK Tax Lawyers & Legal Consultants, T.a.v. drs. K. Dijkstra, Postbus 30011, 
3001 DA Rotterdam. E-mail: info@DHK-taxandlegal.nl.

Alvast BV is een jonge,dynamische organisatie
gericht op tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed.

Wij zoeken per direct een
Acquisiteur  voor 2 à 3 dagen per week

PARTTIME IDEALE BIJBAAN voor 12 euro per uur.

Onze ideale kandidaat:
▪ HBO denkniveau, opleiding richting vastgoed
▪ Enthousiaste, fl exibele instelling
▪ Georganiseerd en representatief

Tevens zoeken wij per direct een 
Vastgoedbeheerder 

(stagiaire voor 4 dagen per week)
Taken:
▪ Controleren van de staat van de panden
▪ Oplevering van panden aan opdrachtgevers
▪ Doelmatig oplossen van problemen
▪ Beheren van sleutel- en pand administratie
▪ Ondersteuning waar nodig
▪ Zelf in staat kleine reparaties te verrichten
▪ In bezit van rijbewijs

Informatie bij dhr. Koetsier, koetsier@alvast.nl
010-4369111 of www.alvast.nl

Met vmbo-scholieren in 
gesprek over vooroordelen 

en groepsgedrag? 

Vrijwillige begeleiders gezocht voor 
de tentoonstelling “Denk jij buiten je 

INBOX” vanaf 20 september, Delfshaven. 
Meer info? Inbox.criticalmass.nu / 

info@criticalmass.nu / 06-16131475
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AFSCHEID
Bijna tien jaar geleden, op 3 september 1998, schreef ik op deze plek het 
eerste commentaar. ‘U-Raad in beslotenheid’, luidde de titel. Het ging 
over een ideetje om de vergaderingen van de Universiteitsraad niet 
langer openbaar te maken. Zonder pottenkijkers zouden de raadsleden 
makkelijker tot een gemeenschappelijk standpunt komen, was het idee, 
om vervolgens eensgezind naar buiten te treden. Vrij onschuldig alle-
maal, want het bleef bij een idee.
Een nummer later was het echter raak. Tijdens de opening van het 
Academisch Jaar verkondigde de voorzitter van de net geïnstalleerde 
Raad van Toezicht, drs. (later prof) Cor Herkströter, dat het bedrijfsleven 
toch zo’n beetje de maat aller dingen is. Dus ook van universiteiten. Die 
moeten studenten afleveren met opleidingen waar het bedrijfsleven om 
vraagt. Want ‘zij’, de studenten, moeten ‘in de toekomst een nuttige bij-
drage leveren aan de doelen van het bedrijfsleven’, vond Herkströter. Dat 
het stuk weinig lovend was over die briljante gedachte behoeft verder 
geen commentaar. 
Daarmee was de toon echter wel gezet. Erasmus Magazine loopt niet 
aan de leiband van het CvB, was de boodschap. De onafhankelijkheid 
van de redactie moest niet alleen een vormelijke frase zijn in het re-
dactiestatuut, maar diende zich juist in de praktijk ook te bewijzen. Ik 
denk dat de redactie daarin goed zijn geslaagd. Menigmaal hebben 
bestuurders tandenknarsend de inhoud van EM tot zich genomen, waar-
schijnlijk dromend van een corporate magazine met daarin uitsluitend 
positief nieuws. 
Gelukkig is het bij dromen gebleven. Een universiteit die de academi-
sche onafhankelijkheid serieus neemt, kan niet zonder onafhankelijke 
berichtgeving. Ik durf te stellen dat de manier waarop een universiteit 
omgaat met de academische pers, een indicatie is voor de kwaliteit van 
die hogeronderwijsinstelling. Wat dat betreft zit het hier in Rotterdam 
redelijk snor. Er was altijd een respectvolle ‘cohabitation’ tussen pers en 
bestuur. Mijn hoop en inschatting is dat die ook wel zal blijven.
Ikzelf zal daar echter geen deel meer van uitmaken. Na ruim tien jaar 
vertrek ik per september als hoofdredacteur van Erasmus Magazine. 
Nee, niet als het zoveelste slachtoffer van de reorganisatie van het Bu-
reau, maar uit vrije wil. Er wachten nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen, 
gelukkig ook binnen de universiteit. Want hoe vilein mijn commentaar 
soms ook was, de EUR blijft een geweldige plek om te werken.
Dat maakt het afscheid niet minder vreemd. Tien jaar is een lange tijd. 
Menig huwelijk duurt korter tegenwoordig. Je bouwt als journalist toch 
een band op met je lezers. Daarom, geachte lezer, zijn mijn laatste woor-
den voor u. Een blad kan niet bestaan zonder u; een tijdschrift of krant 
moet gelezen worden. In het geval van een universiteit komt daar een 
extra relatie bij; u bent ook de bron. Zonder u is er geen kopij. Dat levert 
soms ook een gecompliceerde spagaat op. Het past bij de bijzondere 
aard van dit medium. Ik heb echter het idee dat die spreidstand nooit 
echt pijnlijk is geworden. Hooguit leverde het soms een wat ongemak-
kelijke houding op, maar vervolgens hielpen we elkaar weer keurig op de 
been. Het was in ieder geval nooit saai of vervelend. Ik heb dat altijd als 
heel bijzonder ervaren. Daarvoor wil ik u bedanken, en voor uw vertrou-
wen en belangstelling. Het gaat u goed!

Ad Hofstede

Commentaar
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Oplossing Darfur 
nog ver weg
Ondanks honderdduizenden doden, 
miljoenen vluchtelingen en grootschalige 
schendingen van de mensenrechten, krijgt 
Darfur  amper de internationale aandacht. 
Weliswaar staat er zending van een VN-
vredesmacht op stapel, maar of die veel 
kan uitrichten is de vraag. Mr.dr. Rolanda 
Oostland, docent internationaal recht en 
mensenrechten aan de rechtenfaculteit, 
schetst de vooralsnog uitzichtloze situatie.

Opening academisch 
jaar; de weg naar de top
De offi ciële aftrap van een nieuw acade-
misch jaar zal maandagmiddag 3 septem-
ber plaatsvinden. Een gelegenheid, die 
aangegrepen zal worden om te pleiten voor 
topuniversiteiten met topstudenten.

Eurekaweek 2007: 
‘You’ll never walk 
alone’
Vorige week vond onder de noemer ‘Just 
the beginning...’ wederom de Eurekaweek 
plaats. Met als aftrap een spectaculaire 
opening in het Excelsior-stadion en als 
slotakkoord een party in Off_Corso met 
aansluitend feesten op de verenigingen. Tim 
Gouw, gids van groepje 120, hield tussen 
al zijn bezigheden en beslommeringen een 
dagboek bij.

Rotterdamse studen-
ten op Lowlands
Een lang weekend stond het evenemen-
tenterrein bij Biddinghuizen weer in het 
teken van alternatieve muziek en cultuur. 
Rotterdamse studenten waren op Lowlands 
rijk vertegenwoordigd. Erasmus Magazine 
peilde de sfeer.

Summer Quest
What do students do during their summer 
break? Where do they go? Whom do they 
meet? What are their experiences? Three 
students share their summer quest with 
Erasmus Magazine



Ondanks honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen en groot-
schalige schendingen van de mensenrechten, krijgt Darfur  amper de inter-
nationale aandacht. Weliswaar staat er zending van een VN-vredesmacht 
op stapel, maar of die veel kan uitrichten is de vraag. Mr.dr. Rolanda Oost-
land, docent internationaal recht en mensenrechten aan de rechtenfacul-
teit, schetst de vooralsnog uitzichtloze situatie. 
 tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik 

Mr.dr. R.C. Oostland  
studeerde Internati-
onaal recht in Gro-
ningen. In juni 2006 
promoveerde ze aan de 
Universiteit Utrecht 
op haar dissertatie 
getiteld ‘Non-Discrimi-
nation and Equality of 
Women’. Sinds 2004 is 
Oostland als docent ver-
bonden aan de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid. 
Ze verzorgt onder an-
dere het vak Internatio-
naal recht en mensen-
rechten. Halverwege de 
jaren negentig deed ze 
onderzoek in Keniase 
vluchtelingenkampen, 
hetgeen resulteerde in de 
publicatie ‘Sudanese life 
stories’.

         

          De kwestie
In 1983 brak er een 
burgeroorlog uit met het 
niet-islamitische zuiden 
van Soedan die leidde 
tot een staakt-het-vu-
ren in 2002. Er werd in 
2005 een deal gesloten 
waarbij de olie-inkom-
sten verdeeld werden 
tussen het zuiden en 
de centrale regering. 
Darfur daarentegen 
bleef financieel en poli-
tiek achtergesteld door 
de centrale regering. 
Rebellen stelden dat de 
regering de Arabische 
bevolking bevoor-
rechtte ten koste van de 
Afrikaanse bevolking. 
In 2003 sloeg de vlam 
in de pan. Weliswaar 
werd in het voorjaar van 
2006 een vredesovereen-
komst gesloten tussen 
de regering en sommige 
rebellengroepen, maar 
in praktijk gaat de 
oorlog gewoon door. 

OPLOSSING
DARFUR NOG VER WEG
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rak staat dagelijks in het nieuws, Darfur 
slechts af en toe. Is het daar minder erg?
“Nee, in Darfur is de grootste humanitaire 
crisis van dit moment aan de gang, waarbij 

op zeer grote schaal schending van de mensenrech-
ten plaatsvindt. Er wordt gemoord, gefolterd en ver-
kracht door alle partijen, dus zowel door de Soeda-
nese overheid, de Janjaweed – een paramilitaire or-
ganisatie die met goedkeuring van de overheid zijn 
gang kan gaan -  als de rebellen. Er zijn sinds het 
conflict in 2003 oplaaide zo’n tweehonderdduizend 
doden gevallen en ruim twee miljoen mensen zijn op 
de vlucht – en dat is dan nog volgens conservatieve 
schattingen.”

Wie vechten er eigenlijk tegen elkaar en waarom?
“Het conflict kent een economische en een politieke 
dimensie. Darfur kent een gebrek aan vruchtbare 
grond en aan water, waar de partijen om strijden. 
De rebellen eisen daarnaast een grotere onafhanke-
lijkheid van Darfur en meer inspraak op centraal 
niveau. Bovendien bestaat er grote onvrede over het 
feit dat de bevolking in Darfur nauwelijks profiteert 
van de olie-inkomsten; die gaan allemaal naar de 
centrale overheid in Khartoem. Aan de ene kant 
vechten Arabische stammen, de Janjaweed, van 
oudsher nomaden die land nodig hebben om hun 
vee te laten grazen, aan de andere kant de rebellen, 
die leven van de landbouw. De rebellen bestaan uit 
verschillende groeperingen; aanvankelijk waren dat 
vooral de Justice and Equality Movement (JEM) en 
de Sudanese Liberation Movement (SLA), maar in-
middels bestaan er veel meer groeperingen.”

Arabieren versus Afrikanen dus?  “Strijders van alle 
partijen zijn moslim en allemaal donker van uiter-
lijk. Ik weet van mensen die ter plekke hebben ge-
werkt, dat die soms geen onderscheid kunnen ma-
ken. Het zijn dan ook meer tribale conflicten, waar-
bij de strijd gaat om de schaarse grond. En dat 
wordt er niet beter op. Een recent VN-rapport geeft 
aan dat nergens ter wereld de grondkwaliteit zo 
hard achteruit is gegaan dan in Darfur. Er is ook 
een enorm gebrek aan water in de regio, die zo groot 
is als Frankrijk. De problemen om de vluchtelingen 
van water en sprokkelhout te voorzien worden als-
maar groter.”

In het voorjaar van 2006 was er toch het Darfur 
Peace Agreement getekend; waarom wordt er dan 
toch nog gevochten?  “Dat is maar door een paar 
partijen ondertekend. Dus voelt iedereen zich ge-
rechtigd door te vechten en vinden er nog steeds 
bombardementen door de Soedanese overheid 
plaats. 
Deze zomer is een rapport ingediend bij het men-
senrechtencomité van de VN, waaruit blijkt dat er 
nog steeds op grote schaal mensenrechtenschendin-
gen plaatsvinden. Ik vind dat zeer kwalijk; op 
grond van internationaal recht is de staat namelijk 

uiteindelijk verantwoordelijk voor wat er op het ter-
ritoir plaatsvindt, zowel ten aanzien van eigen (di-
recte) schendingen als ten aanzien van schendingen 
door anderen als de staat er niets tegen doet om het 
te stoppen (indirect).”

Wat heeft de VN tot nu toe gedaan?  “De VN-veilig-
heidsraad heeft geconstateerd dat er schendingen 
van de mensenrechten plaatsvinden en dat er een 
politieke oplossing moet komen. Probleem hierbij is 
echter dat tot nu toe altijd de soevereiniteit van de 
Soedanese overheid is erkend. En die vindt dat an-
dere landen zich niet mogen bemoeien met een in-
tern conflict. Er gaan inmiddels meer en meer stem-
men op om die soevereiniteit wel opzij te schuiven. 
Dat is onder meer te danken aan hoe het indertijd in 
Rwanda misging. Zo sprak de VS begin 2005 al van 
genocide in Darfur; die term hebben ze voor Rwan-
da nooit gebruikt. Later is dat weer veranderd in 
‘misdaden jegens de menselijkheid’ en ‘oorlogsmis-
daden’, omdat niet kan worden bewezen dat men-
senrechtenschendingen met als doel genocide van 

een bepaalde groep ook daadwerkelijk de intentie 
van de Soedanese overheid is.”

Maar dat is toch nog steeds genoeg om de soeverei-
niteit opzij te schuiven?  “De VN-veiligheidsraad 
bestaat uit vijf permanente leden, die gebruik kun-
nen maken van hun vetorecht. China is daar één 
van en is vriendjes met Soedan vanwege de olie. 
China zal zijn vetorecht dus gebruiken als er een re-
solutie wordt opgesteld die de Soedanese overheid 
onwelgevallig is. Vandaar dat tot op heden altijd 
toenadering is gezocht met die overheid.”

Kan het dan niet als internationaal conflict worden 
bestempeld? Buurlanden als Tsjaad en de centraal 
Afrikaanse Republiek zijn inmiddels ook betrokken. 
“De VN-veiligheidsraad heeft het al als een bedrei-
ging voor de internationale vrede en veiligheid be-
stempeld, ondanks dat het een intern conflict is. 
Dus daar mag de VN zich mee bemoeien. Het pro-
bleem blijft echter dat steevast instemming van de 
Soedanese overheid wordt gezocht.”

Klinkt als een patstelling.  “Er zijn mijns inziens 
twee mogelijke oplossingen. De ene is dat de VN-
veiligheidsraad  naar een situatie moet waarbij de 
permanente leden niet van hun vetorecht gebruik 
mogen maken als er ergens sprake is van ernstige 
mensenrechtenschendingen. Wellicht lukt dat door 

druk uit te oefenen op landen als de VS, Rusland en 
China; die zijn uiteindelijk toch ook gebaat bij een 
goede PR. Zeker China, nu de Olympische Spelen 
ophanden zijn. De andere oplossing ligt bij regiona-
le organisaties. Die kunnen een belangrijke rol spe-
len als de VN onmachtig blijkt te zijn. Zoals bij-
voorbeeld de NAVO in Kosovo. In het geval van 
Darfur is dat de Afrikaanse Unie, al heeft die te 
kampen met weinig mensen en middelen.” 

Maar goed, er komt nu dus wel een vredesmacht 
van zo’n 26.000 man op basis van een VN-resolutie 
eind juli van dit jaar. Gaat dat helpen?
“Het is in ieder geval uniek, vooral ook omdat die 
vredesmacht zo groot is en een hybride macht is, 
omdat de VN samenwerkt met de Afrikaanse vre-
desmacht. Dat is een goede stap voorwaarts, maar 
we mogen zeker niet te optimistisch zijn. Het is de 
bedoeling dat de vredesmacht in december ter plek-
ke is, maar daarbij gaat men wel van medewerking 
van de Soedanese overheid uit. Zo moeten de troe-
pen van Port Sudan naar Darfur worden getrans-

porteerd, een afstand van tweeduizend kilometer, er 
moeten waterbronnen worden geboord. Ik ben bang 
dat de Sudanese overheid problemen gaat creëren. 
Bovendien is het mandaat van de vredesmacht be-
perkt: ze mogen puur zichzelf beschermen, alsook 
de burgerbevolking en hulpverleners, waarbij er 
echter wordt verwezen naar de verantwoordelijk-
heid van de Sudanese overheid die niet terzijde mag 
worden geschoven. Hun taak is echter dat het vre-
desakkoord uit 2006 wordt uitgevoerd, terwijl er 
momenteel geen sprake is van vrede. Ik heb dan 
ook beperkte verwachtingen.”

Die heeft Jan Pronk ook.  “Inderdaad. En hij weet 
als geen ander hoe complex het conflict is en hoe de 
Sudanese overheid het conflict niet wil oplossen en 
zelfs traineert.”

Kortom, er gloort op korte termijn weinig hoop voor 
de bevolking van Darfur?  “Zolang de situatie zo is, 
dat bij alle ingrijpen toestemming van de Soedanese 
overheid moet worden gevraagd, wel. Daar moeten 
we echt van af. Dat kunnen de Westerse landen en 
de VN zich aantrekken. De media kan desinteresse 
worden verweten; het conflict sneeuwt volledig on-
der en er bestaat een grote desinteresse. De druk op 
Soedan en China moet veel sterker worden opge-
voerd.”

I
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‘De druk op Soedan en China moet 
veel sterker worden opgevoerd’
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BIOLOGISCH ETEN 
IN DE MENSA
Campuscateraar Avenance begint in 
september met de verkoop van biologisch 
geteelde producten in Woudestein-restau-
rants de Etude, de Carrousel en de Compag-
nie. Het betreft vooralsnog een pilot die 
twee maanden zal duren.

District Manager Jerry van Eijkelenburg is zijn 
altijd enthousiaste zelf als hij verhaalt over de 
plannen. De drie mensa’s zullen vanaf 1 septem-
ber een aantal biologische producten gaan ver-
kopen. “Daarbij moet je denken aan diverse 
broodsoorten, kaas, vleeswaren, appels en melk; 
onze eieren waren reeds biologisch.”
Avenance is al langer bezig met het duurzaam-
heidvraagstuk, meldt Van Eijkelenburg. “Zo is 
nu een proef aan de gang waarbij koffi e- en fris-
drankautomaten door middel van een tijdklok ’s 
nachts uitgezet worden. Vervolgens meten we 
het stroomverbruik om te kijken of dit stroom 
bespaart. De resultaten zijn binnenkort bekend.”
In week 39 – 24 tot en met 28 september –  zal 
tevens een ‘biologische week’ worden georgani-
seerd, waarbij biologische warme maaltijden 
zullen worden verkocht. Ingehuurde dames zul-
len tevens biologische producten aan klanten 
uitdelen.“Of dit eenmalig is, hangt af van de in-
teresse”, aldus Van Eijkelenburg.
Overigens staan er meer veranderingen op sta-
pel. Zo zal er per 1 september in overleg met het 
Erasmaus Facilitair Bedrijf (EFB) een per 1 sep-
tember een prijsverhoging worden doorgevoerd. 
Die zal 1,82 procent bedragen, gebaseerd op de 
CBS-index. Een warme maaltijd gaat daardoor 
in plaats van 3,65 euro 3,70 euro kosten. Ook 
zullen vanaf 1 september betalingen worden af-
gerond naar 5 eurocent. Betalen met één en twee 
eurocentstukken blijft wel mogelijk.
Restaurant Siena tot slot zal een meer uitgebrei-
de kaart gaan voeren. In plaats van een louter 
Italiaans zal die meer een mediterraan karakter 
krijgen. Zo zullen couscousgerechten, tapa’s en 
wat dies meer, zij aan het menu worden toege-
voegd. GE

Voor nadere informatie over de nieuwe prijzen ga 
naar www.avenance-eur.nl 

Volgens cijfers van de IB-Groep uit Groningen over 
de vooraanmeldingen kan de EUR dit jaar rekenen 
op meer studenten. De peiling van half augustus 
laat een toename van 163 studenten (4,2 procent) 
zien. Toch vermindert het marktaandeel van de 
EUR van 9,6 naar 9,4 procent. Alle universiteiten 
zitten namelijk in de lift. Volgens de jongste cijfers 
groeit Wageningen Universiteit (de voormalige 
landbouwuniversiteit) zelfs met meer dan 30 pro-
cent en de Universiteit Maastricht met bijna 20 pro-
cent. Enige reserve aangaande de betekenis van de-
ze percentages is noodzakelijk, omdat vooraanmel-
dingscijfers slechts een indicatie geven van de uit-
eindelijke verdeling van eerstejaars over de univer-
siteiten. Studenten kunnen zich offi cieel nog tot 1 
oktober bij een universiteit inschrijven. Opvallend 
aan de voorlopige cijfers voor de EUR is, dat de be-
langstelling voor de economische faculteit aanzien-
lijk is toegenomen. Ook algemene cultuurweten-
schappen en geschiedenis mogen zich verheugen op 
een forse groei. Voor de opleiding bedrijfskunde 

hebben zich daarentegen minder studenten inge-
schreven. Dit is in lijn met de wens van de faculteit. 
De vermindering van de instroom is in zijn geheel 
toe te schrijven aan de daling van het aantal 
hbo’ers. Dit is naar alle waarschijnlijkheid het ge-
volg van de strengere selectiecriteria die de faculteit 
dit jaar hanteert om te voorkomen dat bedrijfskun-
de overspoeld wordt door hbo’ers. Het onderwijs 
aan deze ‘eerstejaarsstudenten’ in het schakeljaar 
wordt namelijk niet vergoed. Pas als deze studenten 
aan hun master beginnen, brengen ze geld in het 
laatje van de faculteit. Voor de sociale faculteit ziet 
het er niet rooskleurig uit. Over de gehele linie is de 
belangstelling minder. Uitschieter is de opleiding 
sociologie, die vooralsnog 45 procent minder eerste-
jaars krijgt. Of deze teruggang te maken heeft met 
het uit de mode raken van sociologie is nog niet dui-
delijk. Vanwege de vakantieperiode was er nog nie-
mand aanwezig voor commentaar. Voor de cijfers 
van alle opleidingen, zie de tabel. MG

MEER STUDENTEN
De Erasmus Universiteit Rotterdam lijkt vooralsnog meer eerstejaars te trekken dan verleden jaar. 
Uit de vooraanmeldingen blijkt dat alle universiteiten er dit studiejaar flink op vooruitgaan. 

Peildatum: 17-08-2007 18-08-2006 toename procent

Economie en management
Business administration 700 787 -87 -11,1%
Int. Business administration 547 504 43 8,5%
Economics and business 600 519 81 15,6%
Econometrie en besliskunde 98 74 24 32,4%
Economie en informatica 46 52 -6 -11,5%
Fiscale economie 34 26 8 30,8%
         Geneeskunde en gezondheid
Geneeskunde 646 548 98 17,9%
Gezondheidswetenschappen 78 67 11 16,4%
         Recht, cultuur en maatschappij
Criminologie 109 99 10 10,1%
Nederlands recht 469 446 23 5,2%
Fiscaal recht 64 50 14 28,0%
Alg. Cultuurwetenschappen 68 50 18 36,0%
Geschiedenis 67 61 6 9,8%
Bestuurskunde 169 186 -17 -9,1%
Psychologie 235 244 -9 -3,7%
Sociologie 84 152 -68 -44,7%
Wijsbegeerte 57 43 14 32,6%
Totaal 4071 3908 163 4,2%

Vooraanmeldingen eur 

Professor Jo van Nunen, verbonden aan de RSM 
Erasmus University, heeft de Ad Fontes onderschei-
ding ontvangen vanwege zijn bijzondere verdien-
sten voor de EUR. Van Nunen kreeg de penning na-
mens het College van Bestuur van de EUR tijdens 

zijn 40-jarig ambtsjubileum. Van Nunen (61) begon 
ooit als wiskundige maar is al snel opgeschoven in 
de richting van toepassingen ervan. Hij promoveer-
de aan de TU Eindhoven en is sinds 1976 aan de 
EUR verbonden. Van Nunen heeft zich binnen de 
universiteit, soms tot vervelendst toe, altijd hard 
gemaakt voor de introductie van computers. De 
eerste pc’s stonden op zijn afdeling. Hij staat be-
kend als de modellenbouwer van de logistieke ke-
tens. De wiskunde en informatica weet hij op inno-
vatieve wijze operationeel te maken in de wereld 
van logistiek, transport en distributie. De aimabele 
Limburger is een permanente bron van inspiratie 
voor zowel studenten als staf, maar ook voor onder-
nemers en bestuurders. In haven en vervoerskrin-
gen is Van Nunen een bekende fi guur. Hij heeft be-
stuursfuncties bij onder andere. Transumo (duurza-
me mobiliteit), ACTransPort (kennistransfer) en Lo-
gistiek Management. MG

AD FONTES PENNING VOOR JO VAN NUNEN
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DE SMITSE WEER OPEN
Campuskroeg De Smitse heeft maandag 20 augus-
tus zijn deuren weer geopend. Omdat de vergunnin-
gen niet in orde waren, bleef het café onderin het T-
gebouw zo’n vier maanden dicht.
Omdat de horeca- en exploitatievergunningen niet 
in orde waren, werd eind april van dit jaar De Smit-
se op last van de politie gesloten. Een tegenvaller 
voor studenten en personeelsleden die gedoemd wa-
ren de vakantieperiode op de campus te slijten. 
Maar met ingang van 20 augustus, tevens de eerste 

dag van de Eurekaweek, is het leed geleden; volgens 
beheerder Joost Blom zijn alle vergunningen nu 
rond. Was voor de Eurekaweek nog een tijdelijke 
ontheffi ng nodig om de drank te kunnen laten 
vloeien, per ingang van het nieuwe studiejaar zijn 
de vergunningen rond. Dit werd donderdag 23 au-
gustus vanaf vier uur gevierd met een borrel voor 
de trouwe klanten die een zomer droog hebben ge-
staan. GE

UNIVERSITEITEN 
HEKELEN 
BEZUINIGING 
OP ONDERZOEK
De Nederlandse universiteiten waarschuwen 
voor afbraak van de wetenschap en een ver-
lies van jonge onderzoekers als de overheid 
inderdaad 100 miljoen euro op hun budget 
gaat bezuinigen.

Dat schrijft universiteitenvereniging VSNU in een 
brief aan minister Plasterk van onderwijs. Ze reage-
ren op zijn plannen om 100 miljoen euro uit de ba-
sisfi nanciering van de universiteiten over te hevelen 
naar het budget van NWO, de organisatie die beur-
zen verstrekt aan de beste onderzoekers. 
Wetenschapsfi nancier NWO moet dat geld gebrui-
ken om een fi nancieel gat te vullen, want tegelijker-
tijd zal er 100 miljoen euro minder uit de aardgas-
baten naar NWO gaan. Het totale overheidsbudget 
voor wetenschappelijk onderzoek zal dus verminde-
ren, stellen de universiteiten. 
Zij vrezen dat met name jonge wetenschappers met 
een tijdelijk contract geen verlenging kunnen krij-
gen en dat de investeringen in gebouwen en appara-
tuur achter zullen blijven. Ook moeten de instellin-
gen snijden in de beurzen voor excellente buiten-
landse studenten en kunnen ze minder toponderzoe-
kers werven.
De 100 miljoen euro die Plasterk naar NWO wil 
schuiven, wordt momenteel uitgegeven aan de zoge-
heten ‘kleine dynamisering’. Als een universiteit 
goed scoort in de ‘tweede geldstroom’ van NWO, 
krijgt zij een groter deel van die 100 miljoen euro. 
Plasterk wil dit systeem afschaffen en het geld di-
rect aan NWO geven.
De VSNU is daar niet expliciet op tegen, maar wil 
dat het basisbudget van de universiteiten op peil 
blijft. “Anders leidt de toename van de tweede geld-
stroom direct tot kannibalisering van het eerste 
geldstroomonderzoek.” 
Een deel van die kannibalisering komt doordat uni-
versiteiten verworven NWO-subsidies moeten mat-
chen: iedere euro van NWO kost ook de universiteit 
een euro. “Succes bijt zichzelf in de staart”, aldus 
VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. 
In het regeerakkoord staat overigens dat er meer zal 
worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs, “met 
name via de eerste en tweede geldstroom”, oftewel 
de basisfi nanciering en het budget van NWO. Het 
ministerie wil nog niets zeggen, maar zal op de brief 
van de VSNU reageren voordat de begroting naar 
de Tweede Kamer gaat. HOP

De overkappingen moesten halverwege de middag 
van de kraampjes af, omdat de wind wel heel erg de 
kop op stak. Maar verder bleef het droog, scheen af 
en toe een zonnetje en vermaakten de nieuwkomers 
zich vooral met het vergaren van allerhande gratis 
parafernalia. 
Was de markt wellicht ooit bedoeld voor de bonte 
verscheidenheid aan studentenclubs om zich bij de 
verse aanvoer in de kijker te spelen, de tendens is 
dat commerciële instellingen steeds meer hun stem-
pel op de infomarkt drukken. Zo was de Rabo-bank 
wel met wel minstens twintig stuks gelegenheids-
personeel uitgerukt en deed de ABN-Amro daar 
niet voor onder. Gelukkig waren ook de traditioneel 
blauwgeschminkte roeiers van Skadi en de immer 

niet te missen rugbyers van de partij. 
De VVD trok veel bekijks met het charteren van 
Rita Verdonk. Ondanks dat ze toch niet zo heel erg 
belangrijk is op dit moment, kwam in haar spoor 
nogal wat beveiliging mee. Het schijnt dat lovely 
Rita ambities heeft om oom Ivo op te volgen; dus 
elk studentenzieltje zal haar welkom zijn.

Om een uur of vijf lag het terrein er weer even ver-
laten bij als een uurtje of drie eerder en konden de 
kraampjes worden ingepakt. GE (foto: RH)

Verderop in dit nummer staat een uitgebreid fotover-
slag van de Eurekaweek.

RABO, RITA EN RUGBYERS 
Woensdagmiddag 22 augustus vond tijdens de Eurekaweek de traditionele informatiemarkt 
plaats op de campus van Woudestein. Dit maal met veel wind en steeds meer commercie.
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In twee dagen tijd zijn Dirk van Abbema (21) en 
Meta Ouwekerk (20) van Stichting Mara samen 
met donateur Erik Poel (24) naar Albanië gereden. 
“We hebben vijfhonderd donateurs en dit keer 
mocht één van hen mee, zodat hij zelf kon ervaren 
wat Mara voor hulp biedt.”
De studenten zetten zich in voor de studentenorga-
nisatie Stichting Mara, die transporten organiseert 
naar voormalig Joegoslavië om ‘de helpers in het 
land te helpen’ met de ondersteuning van medicij-
nen. Voor dit 88ste transport werd voor 1500 kilo 
aan medicijnen vervoerd. Een belangrijke doelstel-
ling van Stichting Mara is het persoonlijk en klein-
schalig hulp geven; zij willen de medicijnen zelf ter 
plaatse brengen. De medicijnen zijn afgeleverd bij 
de hulporganisaties Caritas en Global Care waar 
Stichting Mara mee samenwerkt. Omdat de regu-
liere gezondheidszorg in Albanië zeer slecht is, ver-
lenen medische posten, bezet door nonnen, gratis 
medische hulp aan de arme Albanese bevolking. 
Deze medische posten hebben echter een groot te-
kort aan medicijnen en er is behoefte aan medische 

materialen. Stichting Mara doneert aan deze centra 
medicijnen en medische apparatuur zodat de hulp-
organisaties hun werk kunnen blijven voortzetten. 
De reis ging via Oostenrijk naar Italië om vervol-
gens per boot naar Albanië over te steken. Er werd 
voor deze route gekozen om de grenzen van de Bal-
kanlanden te vermijden. “Het scheelde een hoop 
papierwerk bij de douanes en anders waren we mis-
schien niet eens aangekomen op onze bestemming”, 
zegt Van Abbema. In de hoofdstad Tirana werden 
de reizigers groots ontvangen door hulporganisatie 
Caritas, die blij was met de hulp van de Nederland-
se studenten. “Het is heftig en indrukwekkend om 
te zien. De mensen zijn ontzettend hulpbehoevend. 
Ik ben blij dat we indirect hulp hebben kunnen bie-
den door het aanleveren van de medicijnen.” On-
langs zijn ook een aantal studenten van Stichting 
Mara met een dikke portemonnee naar Moldavië 
gevlogen. Daar hebben zij ter plaatste medicijnen 
gekocht, die zij vervolgens hebben overhandigd aan 
de hulporganisaties. PS 

STUDENTEN BRENGEN 
MEDICIJNEN NAAR ALBANIË 
Studenten van studentenvereniging Laurentius hebben hun vakantie benut om met een kleine 
vrachtwagen vol medicijnen en medische apparatuur naar Albanië te rijden. 

Meta Ouwekerk, Erik Poel (links) en Dirk van Abbeman in gezelschap van Albanese nonnen.

  Gijs van Oenen

MEE OF NIET
Vakantie! Waar ga ik nu weer eens heen? 
Wanneer moet ik mijn vliegtuig bespreken? 
Is mijn reservering wel doorgekomen? Wie 
moet mijn huisdieren verzorgen en mijn 
planten water geven? Heb ik wel geschikte 
kleren? Waar ligt mijn paspoort? Allemaal 
van die lastige vragen voordat je fijn op va-
kantie kan, maar de lastigste heb ik nog niet 
eens genoemd: welke boeken neem ik 
mee???
 Die vraag zorgt ieder jaar weer voor ein-
deloze onrust. Ieder jaar komen ook weer de-
zelfde overwegingen ter tafel, dezelfde be-
zwaren, dezelfde oplossingen, dezelfde her-
overwegingen, en tenslotte dezelfde tamelijk 
lukrake beslissing: deze wel, die niet. Of toch 
wel? Enzovoort.
 Welke neem jij mee? - Ik dacht deze vier. 
- O bah, maar dat is allemaal werk! Je moet 
ook ontspannen! – Ja, maar dit vind ik ont-
spannend – Nou, zou je niet liever dat mee-
nemen? Veel leuker! – Ja, misschien, ik kijk 
nog wel even. 
 Volgt weer een gang naar de kasten. 
Daar staan hele rijen titels mij even geduldig 
als verwijtend aan te staren: waarom ben ik 
nog niet gelezen? Keuze genoeg. Toch helpt 
dat niet echt. Bij ieder boek kan ik me nog 
precies herinneren waarom ik het kocht. 
Maar dat is niet hetzelfde als het, nu, willen 
lezen. Laat ik dan toch maar veel boeken 
meenemen, dan heb ik in ieder geval keus. 
Maar gek genoeg lost dat het probleem niet 
op. Eerder ga ik me van al die boeken weer 
dezelfde vraag stellen: heb ik daar straks zin 
in? 
 Ik weet wat! Ik ga naar de winkel en 
koop een nieuw boek – dan neem ik dat mee! 
Deze oplossing heb ik vaak beproefd, soms 
nog met succes ook. Maar even vaak ook niet. 
Zou het misschien meer aan de vakantie-
stemming zelf liggen dan aan de boeken? 
Een goede verklaring wellicht, maar alweer 
geen oplossing voor het probleem: wat neem 
ik mee? 
 Vorig jaar las ik alleen maar serieuze 
boeken, van de filosofen Hegel en Sloterdijk. 
Dit jaar maar iets lichters dan? Of in ieder ge-
val een roman. Doktor Faustus, die wil ik nog 
steeds uitlezen. Maar had ik niet op mijn ver-
jaardag een leuke roman gekregen die niet zo 
zwaar is? Misschien allebei maar mee dan? 
 Als het even kan, koop ik ter plekke ook 
nog een boek. Leuk! Couleur locale, met 
plaatselijke geschiedenis en zo. De boeken 
die ik mee heb, moeten nog maar even wach-
ten. Bij nader inzien had ik ze beter thuis kun-
nen laten. 

De Huurcommissie oordeelt aan de hand van de 
puntentelling van je kamer. De puntentelling be-
paalt namelijk de huurprijs die je woning maximaal 
mag kosten. Is de aanvangshuurprijs hoger dan de 
maximale huurprijs volgens de punten, dan ver-
laagt de Huurcommissie de huurprijs tot het goede 
niveau. Is de aanvangshuurprijs lager of gelijk aan 
de maximale huurprijs volgens de punten, dan ver-
andert de Huurcommissie de huurprijs niet. De 
Huurcommissie verhoogt de aanvangshuurprijs 
nooit. In 2006 had 7 procent van alle zaken die de 
Huurcommissie binnenkreeg te maken met toetsing 

van de aanvangshuurprijs. Onderzoek uit 2004 
wijst uit dat 81 procent van de huurders die bij de 
Huurcommissie een toetsing aanvangshuur vragen, 
in het gelijk gesteld wordt. Het gemiddelde financi-
ele voordeel dat dit de huurder opleverde bleek in 
2002 ruim 90 euro per maand. GE

Voor meer informatie ga naar www.huurcommissie.
nl (hier is ook het standaardformulier te vinden 
waarmee de procedure bij de Huurcommissie kan 
worden begonnen.

HUURCOMMISSIE TOETST KALE HUURPRIJS
Huur je net ergens een kamer en lijkt de huur te hoog? Vraag dan binnen het eerste half jaar 
van je huurcontract aan de Huurcommissie of de kale huur waarmee je bent gestart – de aan-
vangshuurprijs – naar beneden kan. De onafhankelijke Huurcommissie doet dan een uitspraak 
die voor beide partijen geldt. 
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Wat heeft Erasmus in dit verband dan wel geschreven? ‘Ik 
ben van mening dat ik daar mijn woonplaats heb, waar ik 
mijn bibliotheek heb en waar wat meubilair aanwezig is’, al-
dus Erasmus in april 1518, wat dan heel wel kan worden gepa-
rafraseerd tot ‘Waar mijn boeken zijn, voel ik me thuis’. Dat 
heeft Erasmus dan wel nooit geschreven, maar zou als slo-
gan de Rotterdamse bibliotheek veel beter passen dan wat 
nu de gevel siert. Daaruit zou je kunnen opmaken dat Eras-
mus vooral een liefhebber was van een knus gemeubileerd 
studeervertrek, wat wel wat anders suggereert dan dat ge-
hamer op zijn wereldburgersschap.
Toch heeft hij zich ook daarover wel uitgelaten: ‘Ik wil burger 
van de wereld zijn’, aldus Erasmus in september 1522 in een 
brief aan de bekende Zwitserse hervormer Ulrich Zwingli. 
Dat herhaalde hij in februari 1523 in antwoord op vragen van-
uit Zürich (Zwingli woonde daar): ‘Ik ... heb geantwoord dat ik 
burger van de hele wereld en niet van één stad wil zijn’. Daar-
uit kan dan wel worden geconcludeerd dat Erasmus de hele 
wereld als zijn vaderland wenste te zien - want burgerschap 
en patria waren onlosmakelijk met elkaar verbonden -, maar 
het staat er niet.
Herhaaldelijk heeft Erasmus het over zijn vaderland gehad, 
waarbij hij zich het meest identificeerde met de Nederlan-
den, maar ook andere gebieden noemde. Het woord patria-
komt dan ook herhaaldelijk zonder vaststaande omschrijving 
in zijn werken voor, het meest open in een brief die Erasmus 
op 9 februari 1529 vanuit Freiburg im Breisgau schreef aan 
zijn Antwerpse zaakwaarnemer Erasmus Schets: ‘Waar je je 
lekker voelt, daar is je vaderland (ubi bene, ibi patria). Daarom 
zou ik liever naar Italië dan naar Brabant reizen, ware het 
niet dat oorlogstoestanden mij afschrikken’. ‘De hele wereld’ 
als vaderland staat daar dus zeker niet en de voorliefde voor 

Italië boven Brabant spreekt andere taal.
Zelfs zijn Adagium Quaevis terra patria -  letterlijk: ‘welk land 
dan ook een vaderland’ -, dat op de homepage van het Eras-
mus Center for Early Modern Studies wordt geparafraseerd, 
kan niet als rechtvaardiging dienen om het motto op die ma-
nier aan Erasmus toe te schrijven. In dat Adagium grijpt Eras-
mus terug op een in het Grieks overgeleverde orakelspreuk 
die letterlijk luidt: ‘De hele aarde is het vaderland’ (  

). In de tekst van zijn Adagium verwijst Erasmus naar 
de opvatting dat voor een wijs en goed mens het vaderland 
zich daar bevindt waar hij zich gelukkig voelt (men denke 
aan ubi bene, ibi patria!). Hij citeert Socrates die op de vraag 
uit welk land hij afkomstig was antwoordde: , wat 
Erasmus vertaalt met mundanum, wat zoveel wil zeggen dat 
Socrates zich als kosmopoliet beschouwde. Met enige goede 
wil zou je kunnen concluderen dat elk weldenkend mens de 
hele wereld als zijn vaderland kan beschouwen.
Erasmus als wereldburger: okay, maar dan wel met de juiste 
verwijzing, want wat is eigenlijk daartegen?. De hele wereld 
als vaderland? Dat is zeer de vraag. Aan Wenen had hij een 
hekel, Spanje mishaagde hem, van Lapland moest hij weinig 
hebben, om van het Turkse Rijk nog maar te zwijgen en de 
Nieuwe Wereld zag hij vooral als missiegebied. ‘Och was Bra-
bant maar dichterbij’, schreef Erasmus op 28 juni 1536 in zijn 
laatste bewaard gebleven brief. Daarmee uitte hij een min-
der globaliserend verlangen dan velen thans kennelijk als 
wenselijk zien. Als we Erasmus aanhalen, moeten we zijn 
werkelijkheid aanvaarden.

Jan van Herwaarden, emeritus hoogleraar

Heel de wereld is je vaderland, aldus de titel van de toespraak die mevrouw Maria van der Hoeven voornemens is te 
houden ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar. Het is te hopen dat die titel niet is bedoeld als ver-
wijzing naar wat Erasmus zou hebben geschreven, want dat zou dan de zoveelste herhaling van een misverstand 
zijn. In deze stad is dat misverstand levensgroot aanwezig, want op de gevel van de Bibliotheek van Rotterdam staat 
dag en nacht te lezen: Heel de aarde is je vaderland. Het is een wereldberoemd motto dat Erasmus van Rotterdam aller-
wege wordt toegedicht, maar dat zijn pen nooit is ontvloeid.

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
OVER ONS ALLER VADERLAND

Brief

VAN DER HOEVEN WEINIG WETENSCHAPPELIJK
Brief

De Minister van Economische Zaken komt het aanstaande 
academisch jaar op de EUR openen. Dat is vanuit publicitair 
oogpunt erg leuk, maar is het ook zo goed voor het imago 
van de EUR?
Minister Van der Hoeven heeft in elk geval jarenlange 
ervaring met het onderwijs, dat wel. Als Gemeenteraadslid 
in Maastricht had ze al laten blijken dat openbaar onderwijs 
wat haar betreft niet bij de Maastrichtse cultuur hoorde. De 
meest opzienbarende bijdrage in haar vorige ministerschap 
was echter ook geen aanbeveling.
Als minister van Onderwijs in een vorig kabinet had 
mevrouw Van der Hoeven bijzondere aandacht voor de 
theorie van het ‘Intelligent Design’. In het kort stelt deze 
hypothese dat levende systemen zo complex zijn dat ze 
wel van een intelligente ontwerper afkomstig moeten zijn, 
een alternatief creationisme. Kortom, impliciet zijn wij zelf 
het bewijs van het bestaan van God. Dat mag iedereen 
geloven natuurlijk, en velen doen dat ook, maar een goede 
wetenschappelijke theorie is het niet.

Dat domein achtte Maria van der Hoeven te klein voor het 
geloof en stelde in een weblog voor om deze theorie op alle 
Nederlandse scholen te onderwijzen. De wetenschappelijke 
waardering voor deze theorie is summier tot afwezig en 
behoefde daarom een extra steuntje vanuit de christelijke 
politiek. Een weinig wetenschappelijke houding. Erger is 
nog dat het doel van deze queeste een respectvolle omgang 
tussen religie en wetenschap moest brengen. Alsof A 
dat nodig was en B concessies aan de wetenschappelijke 
methode het beste middel daartoe was.
Theorieën worden immers verworpen door falsificatie en 
niet door Algemene Maatregelen van Bestuur. U snapt dat 
ik mij afvraag welke waarheid onze Minister op 3 september 
komt brengen. Bent u ook zo benieuwd naar de definitie van 
‘kennis, openheid en tolerantie’ volgens de encycliek van 
Maria?

Marnix Koets, student Rechten
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BANGMAKERIJ
Brief

Het is het, het was het, of het zit eraan te komen; de Eurekaweek. Zo heten de openingsfestiviteiten 
voor het nieuwe schooljaar aan de Erasmus Universiteit. Ik weet het, omdat het Erasmus Magazine 
een nummer eraan wijdt om aankomende studenten flink bang te maken. Onze vaste trendy schrijver 
wees de aankomende studenten op zijn vier valkuilen. Een andere tekst ging over wonen in Rotterdam. 
Studenten poseerden in hun smerige kamers, al dan niet in gore studentenhuizen. Ergens anders een 
dreigend artikel over het bindend studieadvies, dat nog maar eens duidelijk maakte dat studeren op 
de universiteit wel even heel wat anders is dan meekomen op het vwo. De eerste tentamenperiode is 
een goede graadmeter voor de rest van je carrière aan de universiteit.’ De schrik sloeg me om het hart. 
In een ander artikel, getiteld ‘Wat voor student ben jij’ las ik dat er twee mogelijkheden zijn voor de 
aankomende student: van school veranderen, dan blijf je thuis bij je ouders en ga je alleen naar een 
nieuwe school, of van ‘bestaan’ veranderen. Dit laatste was de optie die studentendecaan Bernard 
den Boogert aanraadde. Het houdt niet in dat je existentialist moet worden, romans van Sartre 
moet gaan lezen in slecht verlichte kroegen, sterke drank erbij en uiteindelijk op ethische gronden 
moeten besluiten tot de zelfmoord die je nooit zal plegen en daarna onder ogen zien dat het linksom 
of rechtsom allemaal je eigen keuze is, nee, het betekende dat je ‘kiest voor een heel nieuw bestaan 
waarbij alles op de schop gaat; woning, stad, vrienden.’ 
Ik realiseerde me opeens dat naar de universiteit gaan, en eerstejaarsstudent zijn, iets is waar ik allang 
van vervreemd bent. Eerstejaarsstudent zijn betekent rondlopen door Rotterdam... en verdwalen! 
Of naar de Eurekaweek gaan en verlegen gesprekjes aanknopen met andere eerstejaars die hun 
doodsangst overschreeuwen door op te roepen tot bier en voorstellen zich collectief kapot te zuipen. 
Het betekent stilletjes staren naar al het vrouwelijke schoon en fantaseren over seksuele escapades 
met hen, of met een groepje sportievelingen een sportkaart nemen en je met een bal in je hand 
een weg dribbelen uit de eenzaamheid waar je zo bang voor bent. Eerstejaars zijn... Doodsangsten 
uitstaan, jong zijn. Zulke dingen. 
Ikzelf heb er nooit iets van meegekregen van de Eurekaweek. Ik herinner me wel dat-ie er was en ik 
dacht dat het goed zou zijn om te gaan, maar daadwerkelijk naar de universiteit gaan om doodsbang 
mijzelf staande te houden tussen al die mooie, onzekere, ambitieuze en schreeuwende mensen, zo 
ver is het bij mij nooit gekomen. Ik heb mij - bang en eenzaam - afzijdig gehouden en besloten tot de 
zelfmoord die ik niet gepleegd heb. Ik ben gewoon begonnen met mijn studie zonder mijn doodsangst 
te hebben bestreden tijdens zinloze openingsrituelen. Ik ben gewoon begonnen en ben zo goed als het 
ging gelukkig geworden. 

Leonhard van Geijn, student Wijsbegeerte

Van der Schot

WAAROM AAN 
DE EUR 
STUDEREN
Het nieuwe studiejaar gaat beginnen en dat 
betekent weer veel nieuwe gezichten op de 
campus. Waarom hebben de eerstejaars stu-
denten gekozen voor een studie aan de EUR? Is 
het lekker dichtbij huis, trekt de stad Rotterdam 
of gaan studenten juist voor de inhoudelijk 
interessante studie? 

Jenny Zuidgeest (18 jaar): “Ik ben heel blij dat ik 
ben ingeloot voor geneeskunde in de stad van 
mijn eerste keus. Ik heb veel geluk gehad. Van 
veel meer mensen hoor ik dat ze zijn uitgeloot. 
Ik woon vlakbij Rotterdam in Bergschenhoek 
en weet daarom dat je er leuk kunt uitgaan en 
ook heeft de stad veel te bieden qua festivals. 
Geneeskunde aan de EUR sprong eruit vanwe-
ge de mogelijkheid stage te lopen in het bui-
tenland. Van het eerste jaar verwacht ik dat 
het leuk, maar ook zwaar wordt.”

Thomas van Zoggel (18 jaar): “Ik heb voor een 
mooie internationale studie gekozen aan de 
EUR: International Business Administration 
(IBA). Rotterdam is een internationale stad en 
daarom sprak deze studie in de havenstad me 
aan. Ik verwacht er heel veel van. Met vier 
mensen woon ik in een huis in Kralingen. Het 
vinden van een kamer was makkelijk, al moet 
ik eerlijk zeggen dat ik er wel een groter bud-
get voor heb uitgetrokken. Met een klein bud-
get is het volgens mij lastiger.”

Maroeschka van Adrichem (19 jaar): “Vorig jaar 
studeerde ik bedrijfseconomie aan de EUR, 
maar dat vond ik minder leuk, omdat er vooral 
werd gefocust op wat je ermee kunt na je stu-
die. Nu ga ik sociologie studeren, puur omdat 
ik het interessant vind. Groepen mensen bekij-
ken lijkt me boeiend. Wat je met sociologie 
kan, is onduidelijker, maar daar houd ik me nu 
nog niet mee bezig. De reden dat ik voor de 
EUR heb gekozen is luiheid. Ik kende de cam-
pus al van vorig jaar en heb simpelweg niet 
verder gekeken.”

Robin Gelhard (19 jaar): “Anderhalf uur is de 
reistijd van mijn ouderlijk huis naar de EUR. 
Voor mij blijft het nog even op en neer pende-
len, want op kamers gaan zal nog niet lukken 
qua financiën. Mijn keuze is op bestuurskunde 
gevallen, omdat deze studie verschillende dis-
ciplines belicht. Ik weet nog niet precies welke 
richting ik op wil, dus een brede studie is voor 
mij ideaal. Ook heb ik naar bestuurskunde in 
Leiden gekeken, maar die viel af, omdat de stu-
die teveel gericht was op rechten en dat 
spreekt me minder aan.” 

  Aangeschoten



OPENING ACADEMISCH JAAR; 
DE WEG NAAR DE TOP

e minister van Economische Zaken, Maria 
van der Hoeven, is uitgenodigd als gast-
spreker. De voormalige minister van On-
derwijs ligt binnen de academische wereld 

niet bij iedereen even goed. Dat komt vooral door 
haar uitspraken over Intelligent Design van twee 
jaar geleden. Aanhangers van Intelligent Design 
trekken de evolutietheorie in twijfel. Volgens hen 
moet er wel een ‘schepper’ betrokken zijn geweest 
bij het ontstaan van zo’n gecompliceerd wezen als 
de mens. Van der Hoeven wilde als Onderwijsmi-
nister een wetenschappelijk debat houden tussen 
de aanhangers van evolutieleer en Intelligent De-
sign. Op haar weblog had ze geschreven: ‘Als we 
erin slagen om wetenschappers van verschillende 
geloofsrichtingen met elkaar te verbinden, kan het 
‘Intelligent Design’ uiteindelijk misschien zelfs wel 
worden toegepast op scholen en in lessen.’ Zowel in 
de politiek als binnen de wetenschap ontstond veel 
commotie over de opvattingen van de minister.
In de hoedanigheid van minister van Economische 
Zaken zal Van der Hoeven de opening van het 
academisch jaar aan de EUR gebruiken voor een 
pleidooi tegen de zesjescultuur. In de recente on-
derwijsmonitor komt naar voren dat Nederlandse 
studenten in vergelijking met studenten uit andere 
Europese landen weinig moeite doen voor hoge cij-

fers. Nederlanders zijn het vaakst tevreden met een 
zesje. Slechts 34 procent gaat echt voor een zo hoog 
mogelijk cijfer, terwijl het Europese gemiddelde op 
59 procent ligt. Onder Spaanse studenten bevinden 
zich de meeste strebers, daar ligt het percentage op 
71 procent. 
Uit een ander onderzoek van het Centraal Plan-
bureau (CPB) blijkt dat Nederlandse studenten 
relatief weinig tijd aan hun studie besteden. Met 33 
uur per week laten ze alleen de Britten (32) achter 
zich. Het Europese gemiddelde ligt op 39 uur. De 
Fransen zijn koploper met 42 uur. Van de Neder-
landse studenten hebben negen van de tien tijdens 
hun studie een bijbaantje. Maar ook studenten 
zonder bijbaan zouden niet meer dan 32 uur per 
week studeren. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 
de hoogopgeleiden uit Nederland op internationaal 
niveau niet tot de uitblinkers behoren. Volgens 
het CPB scoren de beste Nederlandse studenten 
lager op internationale vaardigheidstoetsen dan 
hun tegenhangers in een aantal andere landen. De 
zwakkeren in Nederland doen het internationaal 
vergeleken daarentegen heel goed, waardoor Ne-
derland gemiddeld genomen toch hoog scoort. Voor 
de economische groei van hoogproductieve landen, 
zoals Nederland, lijken toppers echter belangrijk 
te zijn voor innovatie en het bedenken van nieuwe 

technieken en toepassingen. Van der Hoeven hecht 
daarom veel belang aan universiteiten die ‘excel-
lente’ studenten afleveren. 
Het belang dat de EUR aan toppers hecht, zal tij-
dens de opening van het academisch jaar zichtbaar 
worden. Bijzondere studenten worden tijdens deze 
plechtigheid in het zonnetje gezet. Zo zullen onder 
anderen psychologiestudent Rezvan Ghoncheh en 
afgestudeerd student rechten Fatima Moreira de 
Melo onderscheiden worden met de De Civilitate. 
Zij worden als voorbeeld gezien van studenten die 
hun talenten goed ontwikkeld hebben. 
Ook wetenschappers die zich al bewezen hebben, 
worden tijdens de aftrap van het nieuwe acade-
misch jaar in de schijnwerpers gezet. De winnaars 
van de jaarlijkse onderzoeks- en onderwijsprijs van 
de EUR krijgen op 3 september hun prijs uitge-
reikt. De laureaten zijn; dr. Vincent Jaddoe van het 
Erasmus MC voor zijn bijdrage aan ‘Generation 
R’, een onderzoek naar groei, ontwikkelingen en 
gezondheid van tienduizend kinderen in Rotter-
dam; dr. Dennis Fok van de economische faculteit 
voor zijn onderzoek op het gebied van de toegepaste 
econometrie; en dr. Ronald Huisman van de RSM 
Erasmus University voor zijn manier van onderwijs 
geven over financieel management. 
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De officiële aftrap van een nieuw academisch jaar zal maandagmiddag 3 september plaats-
vinden. Een gelegenheid die aangegrepen zal worden om te pleiten voor topuniversiteiten 
met topstudenten. tekst Mary van der Graaf fotografie Levien Willemse



EUREKAWEEK 2007: 
‘YOU’LL NEVER WALK ALONE’
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Begin van de Eureka-
week in het Excelsiorsta-
dion. In aanwezigheid 
van de Rector-magnifi-
cus Lamberts en burge-
meester Ivo Opstelten. 
2000 nieuwe studenten 
krijgen een programma 
voorgeschoteld met 
muziek dans en ander 
vermaak. Heren van het 
Rotterdamsch Studen-
tencorps beklimmen het 
podium, achter hen volgt 
een cortege van studen-
tenverenigingen.

Vorige week vond onder de noemer ‘Just the beginning...’ wederom de 
Eurekaweek plaats. Met als aftrap een spectaculaire opening in het 
Excelsior-stadion en als slotakkoord een party in Off_Corso met aanslui-
tend feesten op de verenigingen. Voor Erasmus Magazine hield Tim Gouw, 
gids van groepje 120, tussen al zijn bezigheden en beslommeringen een 
dagboek bij. tekst Tim Gouw fotografie Ronald van den Heerik



Na het op- en afgaan van het cortège en de studen-
tengezelligheidsverenigingen – uiteraard begeleid 
door het eeuwig terugkerende ‘Io Vivat’ en ‘Gau-
deamus Igitur’, richt Rector Magnificus Steven 
Lamberts zich tot de kersvers gearriveerde studen-
ten en hun gidsen. “Beste studenten, het is nimmer 
voorgekomen dat zich in dit stadion zoveel poten-
tiële Nobelprijswinnaars tegelijkertijd bevonden”, 
grapt hij. De nuldejaars studente voor me werpt een 
vluchtige blik op haar buurman en weet nog net een 
lachje te onderdrukken.

De quiz die waarschijnlijk het hoogtepunt had 
moeten zijn van de ochtend in het Excelsior-stadion, 
eindigt in gelijkspel. Kandidaat 1, burgermeester 
van Rotterdam Ivo Opstelten, vindt elke vraag stee-
vast ‘onzin’ en begint daarna over zijn ‘mooie stad 
Rotterdam’ te vertellen. Ook kandidaat nummer 

2, wederom Lamberts, probeert iedere vraag zoveel 
mogelijk te ontwijken om vervolgens een lofdicht 
aan te heffen over de Erasmus Universiteit. De quiz-
master en tevens de host van de ochtend laat ons tot 
slot nog maar een keer de wave doen.
Om de stemming van de ruim 2.000 studenten en 
300 gidsen erin te houden is er gezorgd voor muziek 
in het stadion. De line-up: een trommelband die 
zichzelf ‘Oké’ noemt, een zeskoppig gospelkoor dat 
6pack heet en dit jaar verantwoordelijk is voor het 
enige echte Eureka-lied en het PDT. PDT? Jawel, 
het Pneumatisch Dance Trio.

De eerste Eureka-dag wordt vervolgd door een 
lunch op campus Woudestein met aansluitend de 
facultaire openingen en afgesloten door de cabaret-
avond bij de verenigingen. 

Maandag 20 augustus

OPENING, LUNCH, CABARETAVOND
Het is on-studentikoos vroeg – 07.46 uur – als de eerste gidsen zich bij de ingang van het Excel-
sior stadion verzamelen. De dikke bewolking en toenemende regen voorspellen weinig goeds 
voor de Eurekaweek die dit jaar als thema ‘Just the beginning...’ heeft meegekregen. Gelukkig 
blijkt de regen niet van zins een gestaag karakter aan te nemen; nog voor de officiële opening 
van de Eurekwaweekeditie 2007, rond kwart over tien, is het droog en halverwege de kick-off 
breek er zelfs een voorzichtig zonnetje door.

Uiteindelijk stappen we om 11.18 uur met negen man 
aan boord van de boot die ons over de Maas langs de 
skyline van Rotterdam zal varen. De boot gaat niet 
snel. De boot gaat zelfs heel langzaam. Maar het uit-
zicht is werkelijk schitterend. Ruim een uur later legt 
de boot aan bij Het Heuvelpark, waar we de lunch 
toegestopt krijgen, zodat we met nieuwe energie aan 
het Rondje Rotterdam kunnen beginnen, met als eer-
ste stop de Euromast. Het vergezicht bovenin de 185 
meter hoge toren is adembenemend. Voor sommige 
van ons ook letterlijk. Het Rondje – dat achteraf 
meer weg had van een gehavende driehoek – liep ver-
der langs de Kubuswoningen en de markt op Blaak, 
het Schouwburgplein en eindigde bij het architectoni-
sche hoogstandje de MacDonald’s.
De weg naar het diner was lang. Zeker als je al een 
half uur de verkeerde kant op loopt. Niet erg, dat 
maakt de band binnen de groep alleen maar sterker 
en zorgt voor euforie wanneer uiteindelijk de eind-
bestemming toch wordt gevonden. Met de nu al 
legendarische woorden ‘Ziet dát er even lekker uit’ 
storten we ons op de lauwe prut die op tafel staat. 
We toosten met z’n zevenen – twee stuks haakten 
tussentijds af – op onze overwinning en maken ons 
gereed voor de Eureka-klassieker de Night of the 
Songs. Terwijl iedereen in de Maassilo lekker fone-
tisch mee blèrt met Lee Towers’ ‘You’ll never walk 
alone’ begint het buiten zachtjes te regenen. 

Dinsdag 21 augustus

Als Eureka-gids krijg je een lijstje met daarop alle namen én telefoonnummers van jouw 
gidsenkindjes. Dat is handig, want zo je weet je precies wie er wél is en wie er hád moeten zijn. 
Natuurlijk is niets verplicht, maar een beetje gids doet zijn of haar best om iedereen overal bij 
te laten zijn. Dus vol goede moed richting De Boompjes waar we om 10.30 uur hadden afgespro-
ken voor de facultaire excursie. Daar staan welgeteld drie van onze twaalf kindjes heel braaf 
te wachten.

EXCURSIE, RONDJE ROTTERDAM, NIGHT OF THE SONGS
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“Hoeveel kindjes heb jij nog over van je groepje?”, 
vraagt een collega-gids mij wanneer ik van een 
afstandje naar de informatiemarkt zit te kijken in 
volle gang is. “Ehh... op dit moment maar één”, ant-
woord ik. “En dat ben ikzelf.” Dat is niet helemaal 
waar, ik heb er nog maar aan het met een zelfvolda-
ne glimlach getooide gezicht van de gids lees ik af 
dat zij me hoe dan ook gaat overtreffen met een suc-
cesverhaal. En inderdaad. Niet alleen heeft ze haar 
hele groep compleet, maar ze heeft zelfs óverlopers 
in haar gelederen. 
Sinds gisteren heb ik gemerkt dat de zeven die nog 
van mijn groepje over zijn écht een groepje vormen. 
Ze lijken het oprecht bijzonder goed met elkaar te 
kunnen vinden. Nadat we ’s ochtends de workshop 
hockey hadden gevolgd, zijn ze even langs een paar 
kraampjes van de informatiemarkt gelopen en be-
sloten toen dat ze het wel gezien hadden. Ze gingen 
de stad in op eigen gelegenheid. En o ja, of dat van 
mij mocht? “Nou vooruit, als jullie maar op tijd 
terug zijn voor het eten.” Daar gingen ze, klaar voor 
het avontuur, en opeens werd ik bevangen door een 
warm en trots gevoel.

Woensdag 22 augustus

Zou je de Eurekaweek in één woord willen omschrijven dan kom je wellicht uit bij ‘groots’, of 
misschien wel ‘overweldigend’. Je leert in rap tempo je nieuwe studentenstad kennen, ontmoet 
het merendeel van je studiegenoten en maakt voor het eerst kennis met het fenomeen studen-
tengezelligheidsverenigingen. Alles bij elkaar een heleboel informatie en indrukken die al-
lemaal verwerkt moet worden. Geen wonder dat het sommige studenten soms een beetje teveel 
wordt.
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Donderdag 23 augustus

DONDERDAGMIDDAGFESTIVAL, 
BARBECUE, SLOTFEEST 
Een ‘Eureka-weker’ herkt men meteen aan het oranje polsbandje. Het bandje verschaft toe-
gang tot de verschillende Eurekaweek-activiteiten. Tijdens de vier dagen die de introductieweek 
telt, ben je nooit alleen: dag en nacht draag je Eureka met je mee. Je staat ermee op, brengt er de 
dag mee door en mocht je nog aan slapen toekomen, ook dan wijkt Eureka niet van jouw zijde. 
Zo’n hechte band zou voor het leven moeten zijn, maar alles is eindig en zo ook Eureka. 

WORKSHOPS, INFORMATIEMARKT, FILMAVOND

Met een vol programma in het verschiet, beginnen 
we de dag rustig. We gaan in Diergaarde Blijdorp 
aapjes kijken. Maar waar zijn ze eigenlijk? Ah, daar 
is Bokito. Enigszins gespannen staren we hem aan; 
een enkele waaghals probeert oogcontact te maken 
met de reusachtige aap, maar Bokito kan onze hoge 
verwachtingen niet waarmaken. Hij neemt nog een 
hapje van zijn sla en sjokt weer richting zijn hok. 
Natuurlijk, hij moet ook zijn krachten sparen. 
Tijdens het Donderdagmiddagfestival wil wéér nie-
mand meedoen met het Eureka-dansje. Raar, want 
de choreografie is toch uitermate simpel. We zullen 
het er maar op houden dat iedereen gewoon een 
beetje moe is. Dat zal ook wel de reden zijn waarom 
de helft van de ballonnen van de ballonnenactie 
voor het Sophia Kinderziekenhuis nog voor het 
aftellen goed en wel is begonnen al de lucht in gaan. 
De energie lijkt op te zijn. Echter, voor de enkeleing 



die nog overloopt van energie is er het NK Mobiel 
Werpen of het door volleybalvereniging Alcazar 
georganiseerde springkussenvolleybalgebeuren. 
Maar de grote meerderheid hangt ontspannen op 
het gras van De Esch en overweegt pas weer in actie 
te komen tijdens de barbecue en het slotfeest. 
Dit feest heeft met Off_Corso een goed decor ge-
troffen. Hoewel de meeste mensen het om tien uur 
al voor gezien hebben gehouden, hangt er een gezel-
lige sfeer. Wanneer een dik uur later het grote licht 
aangaat en diverse personen voor bewezen diensten 
bedankt worden, voelen we dat het eraan zit te ko-
men: Eureka 2007 zit erop. De band wordt verbro-
ken, van nu af aan moet je zelf gaan doen. Dit was 
‘Just the beginning...’
Over 360 dagen, 21 uren, 52 minuten en 9 seconden 
is Eureka weer terug!  
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Zoek je een dynamische bijbaan naast 
je studie? Dan heeft Holland Casino 
Rotterdam een leuke baan voor jou!

Spreekt de fascinerende wereld van Holland Casino je aan en 
wil je onze gasten een onvergetelijke tijd laten beleven? Dan 
hebben wij een unieke kans voor jou. Wij zijn namelijk op zoek 
naar

weekendkrachten Medewerkers Frontoffi ce
(kassa en receptie) M/V

die 1 tot 2 dagen per week bij ons willen werken. 

Je bent werkzaam als receptioniste in ons entreegebied en als 
gastheer/vrouw ten behoeve van groepsontvangsten. Ook zal 
je werkzaam zijn als kassier, waarbij je verantwoordelijk bent 
voor het wisselen en terugwisselen van valuta, chips, jetons 
en speelmunten. Je bent nog minstens 2 jaar met je studie, 
op hbo- of academisch niveau, bezig. Je beheerst de moderne 
talen uitstekend en bezit verder over uitstekende sociale en 
communicatieve vaardigheden. De werkzaamheden zullen in 
het weekend, voornamelijk de avonden, plaatsvinden. Gezien 
de werktijden is het handig als je over eigen vervoer beschikt. 
Wij bieden je een bijzondere werkomgeving met uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en een salaris dat begint bij € 449,00 bruto 
per maand op basis van 7,6 uur per week (bij 21 jaar).

Ben jij enthousiast en servicegericht? Solliciteer dan nu bij 
Holland Casino Rotterdam en stap in een wereld vol spanning 
en avontuur. Stuur je sollicitatie binnen 2 weken naar mevrouw 
M.Simons personeelsadviseur, postbus 2540, 3000 CM 
Rotterdam. E-mailen mag ook: personeel.rotterdam@holland
casino.nl. Of bel voor meer informatie met de afdeling Human 
Resources 010-2068206. 

Advertenties
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BELEIDSMAKERS HOUDEN WEINIG 
REKENING MET GEZONDHEIDSEFFECTEN 

WETENSCHAPSAGENDA

4 september

Promotie Z. Zhu
Essays on China’s Tax System
Senaatszaal, 15.00 u. (W)

5 september

Promotie mw.drs. J.M.M. van 
Oers
Activation of the Fibroblast 
Growht Factor Receptor 3 in 
Bladder Cancer
Faculteitsgebouw, Collegezaal 
7, 09.45 u. (H)

Promotie mw. A.M. González 
Zuloeta Ladd
Genetic Determinants of 
Breast Cancer 
Faculteitsgebouw, Collegezaal 
7, 11.45 u. (H)

Promotie mw. drs. A.J. Hou-
weling
Socio-Economic Inequalities 
in Childhood Mortality in 
Low and Middle Income 
Countries 
Faculteitsgebouw, Collegezaal 
7, 13.45 u. (H)

Promotie drs. H.J.M. Eijken
Human Osteoblast Differen-
tiation and Bone Formation: 
Growth factors Hormones & 
Regulatory Networks 
Faculteitsgebouw, Collegezaal 
7, 15.45 u. (H)

6 september

Promotie S.E. Pekarskiy
Fiscal and Monetary Policy In-
teraction and the Sustainabi-
lity of Public Debt 
Senaatszaal, 11.00 u. (W)

Promotie mr.drs. B.F. Assink
Rechterlijke toetsing van be-
stuurlijk gedrag 
Senaatszaal, 13.30 u. (W)

Promotie mr. J.M. Lintz
De plaats van de Wet terro-
ristische misdrijven in het 
materiële strafrecht 
Senaatszaal, 16.00 u. (W)

7 september

Promotie A.T.L. Ong
The Unrestricted Use of Pacli-
taxel-Eluting Stents and Siro-
limus-Eluting Stents in the 
Rotterdam T-SEARCH and RE-
SEARCH Registries
Senaatszaal, 09.00 u. (W)

Promotie mr. M.M.L. Harre-
man
Conservatoire beslagen tot 
afgifte en levering
Senaatszaal, 11.00 u. (W)

Promotie mr. I. Koning
Aansprakelijkheid in het 
luchtvervoer 
Senaatszaal, 13.30 u. (W)

De verbreding van de A4 bij Leiden is onlangs door de Raad van State ver-
boden vanwege aantasting van de luchtkwaliteit. Toch is het in Nederland 
lastig om beleidsvoornemens te beïnvloeden op basis van de gezondheidsef-
fecten die dit beleid zou kunnen veroorzaken. Dat blijkt uit het promotieon-
derzoek van drs. Marleen Bekker. tekst Mary van der Graaf fotografie Ronald van den Heerik

ij de aanleg van een autoweg of een industrieterrein of 
bij de uitbreiding van een woonwijk of luchthaven is 
wettelijk vastgesteld dat de milieueffecten van dergelijke 
ingrepen worden beschreven. Het is echter niet verplicht 

om te rapporteren welke effecten zijn te verwachten voor de ge-
zondheid. In tegenstelling tot de milieueffectrapportage vindt een 
gezondheidseffectschatting  (GES) alleen op vrijwillige basis 
plaats. 
Gezien de complexe gezondheidsproblemen ontstaat er meer be-
hoefte om beleidsprocessen af te stemmen op de eventuele gevol-
gen voor de gezondheid. “De gezondheidssector heeft maar een 
heel beperkte actieradius voor het aanpakken van gezondheids-
problemen”, aldus drs. Marleen Bekker. “Om echt problemen te 
voorkomen of effectief aan te pakken, moet je over de grenzen 
van de gezondheidssector heen kijken, zeker omdat de oorzaken 
op andere beleidsterreinen liggen.” 
Bekker refereert enerzijds aan gezondheidsvraagstukken die ge-
relateerd zijn aan het milieu. De problemen met fijnstof zijn daar 
een voorbeeld van. Ze verwijst anderzijds naar problemen die 
sterk verbonden zijn aan de leefstijl. “De eigen verantwoordelijk-
heid voor een gezonde leefstijl is lang de retoriek geweest, maar 
het wordt steeds duidelijker dat het draait om een combinatie 
van de persoonlijke leefstijl en de omgeving. Factoren als de 
buurt waar je woont, de opvoeding van je ouders en de sociale 
kring waarin je je beweegt, zijn medebepalend. Neem obesitas, 
dat nu heel erg in de belangstelling staat.  Daarbij spelen allerlei 
omgevingsinvloeden een rol. Weinig bewegen kan namelijk uit-

gelokt worden door de omgeving. Als een kind in een onveilige 
buurt woont, zeg tien-hoog-achter in de Bijlmer, zal het niet zo 
snel buiten spelen en minder beweging krijgen.”
Als ander voorbeeld van de afname van lichaamsbeweging 
noemt Bekker de ontwikkeling van een ‘comfortabele’ samenle-
ving. Met de auto naar het werk om vervolgens achter een bu-
reau te gaan zitten, zo typeert Bekker deze trend. Maar voor de 
gevolgen van een omgeving die niet tot bewegen uitnodigt, is ei-
genlijk nooit aandacht. Die gevolgen beginnen we volgens Bek-
ker nu pas te zien en daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld 
bij de inrichting van een woonwijk de gezondheidsaspecten mee 
te nemen. “Bij het ontwerpen van zo’n wijk moet je nadenken 
over het aanleggen van  aantrekkelijk fietspaden, zodat kinderen 
weer op de fiets naar school kunnen.”
In haar onderzoek heeft Bekker bekeken hoe effectief GES tot op 
heden werkt. Daarnaast ging zij op zoek naar instrumenten om 
het beleid gevoeliger te maken voor de gezondheidseffectschat-
ting. Uit de casestudies blijkt dat, daar waar de GES wordt ge-
bruikt, gezondheid toch relatief beperkt in het beleid wordt mee-
gewogen. De GES wordt door bestuurders of beleidsmakers vaak 
gezien als een hinderpaal, in plaats van een instrument om de 
kwaliteit van een beleidsplan te verhogen. Ook het feit dat de 
GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) veelal de GES inbrengt 
in het beleidsproces roept spanning op. De GGD zou dan een po-
litieke rol moeten spelen, maar dat behoort eigenlijk niet tot het 
mandaat van die organisatie. “Het hardmaken van een relatie 
tussen oorzaak en gevolg is in dit soort processen niet doorslag-

B



7 september

Oraties, prof.dr. H.G. van de 
Bunt, prof.dr. P.C. Spierenburg, 
prof.dr. R. van Swaaningen
Toezicht Houden: over de dy-
namiek tussen criminaliteit 
en sociale controle
Aula, 16.00 u. (W)

12 september

Promotie mw. drs. M.P.M. 
Bekker
The Politics of Healthy Poli-
cies
Collegezaal 7, 09.45 u. (H)

Promotie drs. J.L. Veerman
Quantitative Health Impact 
Assessment 
Collegezaal 7, 11.45 u. (H)

Promotie mw. drs. K.C.M.C. 
Koeijvoets
Complex Genetics of Mono-
genic Familial Hypercholeste-
rolemia 
Collegezaal 7, 13.45 u. (H)

Promotie drs. A.G. Bais
Risk Reduction by HPV-Tes-
ting in Women with Prema-
lignant Cervical Lesions 
Collegezaal 7, 15.45 u. (H)

Leeskabinet-lezing: Dromen 
van een metropool
Praticia van Ulzen spreekt 
voor het leeskabinet over het 
grootstedelijke karakter van 
Rotterdam. Gratis (zonder 
vooraanmelding) Informatie: 
www.leeskabinet.nl

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).

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

W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50
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EUR SCOORT GOED BIJ ‘OMSTREDEN DEMOCRATIE’
Vijf onderzoeksprogramma’s van de EUR krijgen uit het NWO-programma ‘Omstreden Democratie’ een flinke subsidie.

Dr. Gijs van Oenen van de Faculteit Wijsbegeerte en tevens co-
lumnist bij Erasmus Magazine, ontvangt de subsidie voor zijn 
onderzoek naar het verschijnsel interactieve metaalmoeheid. De 
voortdurende en intense interactie die een geëmancipeerde en de-
mocratische levensstijl vereist, trekt ons aan, maar maakt ons 
ook (metaal)moe. Het is letterlijk teveel van het goede. De hypo-
these is, dat het geslaagde proces van democratisering en eman-
cipatie van de afgelopen decennia thans mede leidt tot verschijn-
selen van afwending, afsluiting, onthechting, desinteresse en uit-
besteding. Het onderzoek zal eind 2007 van start gaan en plaats 
bieden aan zowel een aio als een postdoc onderzoeker.
Ook de sociologen dr. Peter Achterberg en dr. Dick Houtman 
krijgen een NWO-subsidie voor hun onderzoek in samenwerking 
met prof.dr. Liesbet van Zoonen (UvA) voor een interdisciplinair 
onderzoeksprogramma over personalisering en popularisering in 
de Nederlandse politiek sinds de opkomst van de televisie in de 

jaren vijftig. Achterberg en Houtman verrichtten eerder onder-
zoek naar verandering van de politieke cultuur. De samenwer-
king met Van Zoonen, hoogleraar Media en Populaire Cultuur, 
zorgt voor een brug tussen politieke en populaire cultuur.
Verder komen ook twee onderzoeksprojecten van bestuurskunde 
in aanmerking voor de NWO-subsidie. Het eerste project van dr. 
Joachim Blatter en dr. Hans Blom richt zich op de wijze waarop 
democratieën de ‘demos’  afbakenen en daarmee ook burger-
schap definiëren. Het tweede project van prof.dr. Victor Bekkers, 
dr. Arthur Edwards en prof.dr. Henri Beunders (FHKW)  richt 
zich op de vraag hoe individuen en kleine, los georganiseerde 
groepen nieuwe communicatietechnologieën, met name de twee-
de generatie internet (web 2.0), gebruiken om razendsnel bepaal-
de politieke en maatschappelijke issues op de publieke en politie-
ke agenda te krijgen. MG

VIER VIDI-SUBSIDIES VOOR DE EUR 
Wetenschapsorganisatie NWO heeft aan vier jonge wetenschappers van de EUR een Vidi-subsidie toegekend. Zij krijgen 
elk maximaal 600 duizend euro om onderzoek te doen. Landelijk zijn er 83 onderzoeksvoorstellen met een subsidie 
gehonoreerd. 

Het Vidi-subsidieprogramma is gericht op excellente jonge on-
derzoekers die al enige jaren als postdoc hebben gewerkt. De 
subsidie biedt de wetenschappers de mogelijkheid een eigen ver-
nieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en één of meer onder-
zoekers aan te stellen. Zeventig procent van dat bedrag wordt 
uitgekeerd door NWO, de overige dertig procent komt voor reke-
ning van de onderzoeksinstellingen waar de wetenschappers hun 
werk doen. De 436 aanvragen voor de subsidie werden beoor-
deeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland.
Het Erasmus MC wist drie Vidi-subsidies in de wacht te slepen. 
Dr. Vincenzo Bonifati (Neurobiologie), ontvangt de subsidie 
voor zijn onderzoek ‘Mechanismen van de ziekte van Parkinson’. 
De onderzoekers willen met name de moleculaire en cellulaire 
processen die tot degeneratie van de hersencellen leiden begrij-
pen, met als uiteindelijk doel het proces van progressieve celdood 
te voorkomen of te stoppen. Dr. Cecile Janssens (Maatschappe-
lijke gezondheidszorg) valt in de prijzen voor het onderzoek ‘Hoe 
voorspellend is ons DNA?’. Verwacht wordt dat belangrijke ziek-
ten als diabetes, astma en hart- en vaatziekten in de toekomst 
voorspeld kunnen worden op basis van DNA profielen. Maar 
hoe goed worden deze voorspellingen en wat kunnen we er mee? 
De onderzoekers gaan bekijken hoe zinvolle en niet zinvolle toe-
passingen van elkaar kunnen worden onderscheiden.
Dr. Edward Nieuwenhuis (Kindergeneeskunde )krijgt het geld 

voor ‘Onrust in de darm’. In de darm heerst vrede tussen afweer-
systeem en bacteriën. Bij verstoring van dit evenwicht kan chro-
nische darmontsteking ontstaan. De onderzoekers brengen 
darmbacteriën in aanraking met verschillende afweercellen van 
gezonde mensen en patiënten. Bestudeerd wordt hoe deze twee 
op elkaar reageren.
Op Woudestein heeft psycholoog dr. Ingmar Franken (faculteit 
der Sociale Wetenschappen) een Vidi-subsidie binnen weten te 
halen voor zijn onderzoek ‘Uw aandacht voor deze sigaret’. In 
het onderzoek gaat het vooral om de hersenen, die de aandacht 
sterk richten op dingen die we lekker vinden. Bij mensen met een 
verslaving is deze aandacht sterk uitvergroot: verslavingsgedrag 
gaat gepaard met een verstoring van de aandachtsprocessen. Zo 
hebben mensen die roken een bovenmatige hoeveelheid aandacht 
voor sigaretten. Als rokers trek hebben in een sigaret zullen ze 
onmiddellijk signaleren wanneer iemand in hun omgeving een 
sigaret opsteekt. Hun aandacht wordt automatisch door deze si-
garet getrokken. Het is uit eerder onderzoek gebleken dat deze 
aandachtsverstoring een belangrijke factor is bij de instandhou-
ding van verslavingsgedrag en de terugval in gebruik na een pe-
riode van abstinentie. Echter, er is weinig bekend over het neuro-
biologische mechanisme van deze aandachtsverstoring. Meer 
kennis over dit mechanisme is nodig om verslavingsgedrag beter 
te begrijpen en te behandelen. MG

gevend. Je moet niet vergeten dat de politieke realiteit heel an-
ders is dan de wetenschappelijke rationaliteit. Voor het effectief 
inzetten van GES is het dan ook belangrijk dat dit gebeurt in sa-
menwerking met een onafhankelijke organisatie, die de rol van 
pleitbezorger en procesmanager op zich kan nemen.”

Drs. Marleen Bekker (iBMG) verdedigt woensdag 12 september 
haar proefschrift ‘The Politics of Healthy Policies; Redesigning He-
alth Impact Assessment to Integrate Health in Public Policy’. ISBN 
978-9059721999 (de handelseditie is verkrijgbaar voor € 30,- via  
www.eburon.nl).

Op donderdag 13 september is er een minisymposium naar aanlei-
ding van de promoties van drs. Marleen Bekker en drs. Lennert 
Veerman van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg 
(Quantitative health impact assessment). Het ochtendprogramma 
bevat onder meer een stadstoer langs locaties waar de problemen 
met betrekking tot wonen, welzijn en gezondheid zich manifeste-
ren en aangepakt worden. ’s Middags is er een Lagerhuisdebat in 
het stadhuis met onder anderen prof.dr. Jayne Parry van de Uni-
versity of Birmingham, Eerste Kamerlid dr. Kim Putters en de Rot-
terdamse wethouder van Volksgezondheid mw. Jantiene Kriens. 
Voor meer informatie: m.bekker@erasmusmc.nl
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DUVELDUVEL 
BRENGT PURE 
CULTUUR
Sinds een paar jaar staat de zaterdagmiddag op 
Lowlands in het teken van de betere Nederrap, af-
komstig van TopNotch. Ook op de jongste editie 
van het festival, twee weken geleden, presenteerde 
het platenlabel het beste uit haar stal: onder andere 
Kubus & BangBang, Typhoon, Winne en Salah 
Edin. Grote afwezige op het hiphopgala was het 
Rotterdamse trio DuvelDuvel. En dat is raar, want 
de groep rond rapper Duvel bracht onlangs een 
nieuw schijfje uit op TopNotch.
‘Puur Kultuur’ ziet er van de buitenkant uit als een 
schilderij met bananen, maar is een muziekalbum 
met de nodige voeten in de aarde. Nog maar een 
jaar geleden, maakte frontman Duvel bekend de 
muziekindustrie de rug toe te keren. Hij lag over-
hoop met TopNotch en had het helemaal gehad met 
de rapwereld. 
Dat er nu een nieuw album is, doet vermoeden dat 
alles weer koek en ei is. Maar niets is minder waar. 
Want al in de eerste twee nummers laat Duvel zijn 
luisteraars (en vooral ook collega’s en platenbazen) 
weten dat de Nederlandse rapscene zonder zijn col-
lectief niets zou voorstellen. ‘Wij zijn wij, wij zijn de 
bron. Wij zijn wij, waar alles begon. Wij zijn wij, 
haal je kop uit die kont. Jullie zijn jullie en jullie zijn 
dom.’ (uit ‘De bron’)
Ook in de andere nummers op Puur Kultuur is veel 
stoere retoriek te horen. Maar zo tough als de tek-
sten zijn, zo afgewogen is de muziek meestal. 
Liedjes als ‘Roffa’ en ‘DuvelDuvel’ hebben mooie 
melodieën die sterk leunen op soul en R&Bmuziek. 
In ‘Wijd verspreid’ en ‘Tis geen pretje’ zorgt de elek-
tronica juist voor de plezierige scherpe randjes. 
Kortom: met Puur Kultuur lijkt DuvelDuvel hun 
plaats op Lowlands 2008 te hebben veiliggesteld. JS 

Artiest: DuvelDuvel; cd: Puur Kultuur; label: TopNotch
DuvelDuvel speelt op 15 september op Bazar Curieux 
in de Maassilo.

Het festival vertoont recente filmproducties, niet 
alleen uit het continent Afrika maar ook van 
Europees-Amerikaanse regisseurs van Afrikaanse 
origine. ‘Black Out’ bijvoorbeeld, speelt zich af in 
Brooklyn, New York. De film volgt de gebeurte-
nissen na de stroomuitval in 2003, waardoor in 
een normale buurt het slechtste, maar ook het bes-
te in mensen naar boven komt drijven. 
Uit Senegal is er the roadmovie ‘Return to Gorée’ 
een muzikale documentaire die de Afrikaanse zan-
ger Youssou N’Dour volgt in het voetspoor van de 
zwarte slaven en hun jazzmuziek. Vergezeld door 
pianist Moncef Genoud reist de zanger door de VS 
en Europa en maakt hij nieuwe muziek op basis 
van gesprekken, concerten en muzikale ontmoe-
tingen. Het doel van de reis is het terugbrengen 
van de jazz naar Gorée, het beruchte slaveneiland 
dat in de zeventiende eeuw is vernoemd naar het 

Hollandse Goeree Overflakkee. Daar geeft N’dour 
als afsluiting een gedenkwaardig concert.
In het kader van het strafproces tegen ex-presi-
dent Charles Taylor, onder meer wegens het inzet-
ten van kindsoldaten, is er ook speciale aandacht 
voor Sierra Leone. Zoals ‘Ezra’, een dramatische 
film over een ontvoerd kind dat tot een meedogen-
loze kindsoldaat wordt omgevormd. Later wordt 
hij tijdens het proces voor de Waarheids- en 
Verzoeningscommissie door zijn eigen zuster aan-
geklaagd. Ezra is de enige film die ook later in de 
reguliere bioscopen zal draaien. AA

‘Africa in the Picture’ is van 6 tot en met 16 septem-
ber. In Rotterdam draaien de films in theater 
Lantaren/Venster van 6 tot en met 9 september. 
Voor meer informatie ga naar www.africainthepic-
ture.nl 

AFRICA IN THE PICTURE
De tiende editie van het filmfestival ‘Africa in the Picture’ heeft Amsterdam als de 
hoofdlocatie. Maar ook in Den Haag en Rotterdam is er een selectie van films te zien.

Scènes uit ‘Return to Gorée’. 
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‘ECHT KOMISCH, IEDEREEN OUWEHOERT MET ELKAAR’

Hoewel de Daily Paradise, het dagelijkse festival-
krantje, vandaag 60 procent kans op regen ver-
wacht, ligt het hellende grasveld bij de Alphatent, 
deze zondag vol met mensen, blakend in de zon. 
Robin Haan, vierdejaars Algemene 
Cultuurwetenschappen (ACW), hangt achterover, 
leunt op zijn ellebogen en legt uit wat hem zo trekt 
aan Lowlands: “Het is gewoon leuk, voor elk wat 
wils.” Naast bandjes en deejays spelen theater, lite-
ratuur, film en beeldende kunst een belangrijke rol 
in Biddinghuizen. Robin: “Ik kom voor de muziek, 
maar de andere dingen pik ik wel mee.” Het is zijn 
tweede keer en de gevarieerde acts trekken volgens 
hem een leuk publiek. “Op Pinkpop liepen veel 
meer weirdo’s, die ben ik hier nog niet tegengeko-
men.” 
Zijn broer Alexander, ook vierdejaars ACW somt 
zijn favorieten op: “De Klaxons, maar ja die zijn ge-
lijk afgelast. Daarnaast The View, The Rifles, 
Kasabian.” Eén band steekt er volgens hem met kop 
en schouders bovenuit: “Interpol kan niet overtrof-
fen worden.”
Hij heft een klein Spaflesje naar me op, gevuld met 
een geel drankje. “Wil je wat sterkers bij je koffie?” 
Ik kijk op mijn horloge en bedank. Uit de Alpha 
klinken de eerste basgitaarsnaren van de eerste act. 
“Iets reggae-achtigs”, volgens Robin, die daar ver-
der niet veel mee schijnt te hebben. 
Naast hem zit Thomas Post. Hij komt voor zowel 
bands als de deejays: “Interpol, Nine Inch Nails, 
Dave Clarke. En het blowen wil ik geen onderge-
schikte rol laten spelen.” Met een glimlach licht de 

student geschiedenis zijn voorkeur voor dance toe: 
“Het is gewoon zo, als je de dancetent binnenloopt, 
zie je alleen maar lekkere wijven.” Hij veert ineens 
op: “Kijk, daar heb je onze vaste leverancier van 
lange vloei!”

Versuft  Elders op het terrein staat 
Mohammed Gelle in de damp van bakkende 
hamburgers. De derdejaars Grafisch Ontwerp aan 
de Willem de Kooning Academie werkt dit weekend, 
hetgeen hem er niet van weerhoudt van nachtelijke 
optredens te genieten: “Tot een uurtje of vier, vijf. 
Drum and Bass, lekker stuiteren. En vandaag 
begint het weer overnieuw. Van twaalf tot tien.” 
Ik bestel nog een hamburger en wandel richting de 
Bravo, waar de rockende electro van het Belgische 
Goose het publiek tot ver buiten de tent aan het 
springen brengt. Aan een picknicktafel plof ik neer 
naast Thijs de Gunst, masterstudent Bedrijfskunde. 
Hij is voor de eerste keer op Lowlands en komt met 
name voor de dance: “De bandjes ken ik vaak niet. 
Ik ga wel kijken hoor, gisteravond hebben we de 
Kaiser Chiefs gezien, dat was wel lachen.” De sfeer 
maakt het festival voor hem uniek: “Op de camping 
is het ook komisch, iedereen ouwehoert met elkaar. 
Bij echte dancefeesten heb je een heel ander pu-
bliek.” Hij neemt nog een hap van zijn kip met nasi. 
“Gisteren was ik wel brak. De avond daarvoor wa-
ren we tot een uur of vijf, zes doorgegaan. Maar dat 
hoort erbij.” 
Hoewel donkere wolken zich boven het terrein sa-
menpakken, blijft het droog. Thijs raapt een oranje 

pakketje van de grond op. “Waarom hebben we die 
poncho’s eigenlijk meegenomen? Het gaat toch niet 
regenen.”
Later in de nacht, het is inderdaad droog gebleven, 
zit Marianne Blokland, vierdejaars Small Business 
aan de Hogeschool Rotterdam, versuft tegenover 
me. Veel mensen liggen al in de tent, of hebben die 
zelfs al ingepakt en zijn naar huis. De laatste avond 
is een feest voor volhouders. Uit de Groovetube 
pompen de bassen van een oude soulplaat. 
Marianne is net terug van een week Sziget, een ver-
gelijkbaar festival in Boedapest. Lowlands blijkt 
geen ideale plaats om bij te slapen: “Lag ik eindelijk 
om acht uur ’s ochtends in bed, kwamen zij (ze 
knikt naar haar vriend Theo) om elf uur thuis. En 
die wilden nog aan het bier.” 
Een jongen rent dwars over onze tafel, terwijl 
Marianne onverstoord verder vertelt. “Ik heb niet 
alles gezien, wat ik wilde zien.” Theo schudt zijn 
hoofd: “Dat lukt nooit. Ik had persoonlijk Jessica 
Simpson wel naakt willen zien.” 
Verderop doen een meisje en een jongen een wed-
strijd zaklopen in grote blauwe vuilniszakken die ze 
leeggekieperd hebben. Dan rent iemand met een 
enorme bamboeplant voorbij. Op het grote scherm 
flitsen pornobeelden en een jongen met een roze 
pruik doet midden op het veld een plas. Gewoon, 
zoals Lowlands hoort te zijn. GM

Een lang weekend stond het evenemententerrein bij Bidding-
huizen weer in het teken van alternatieve muziek en cultuur. 
Rotterdamse studenten waren op Lowlands rijk vertegen-
woordigd. Erasmus Magazine peilde de sfeer. 

Lowlands (voluit A campingflight to Lowlands 
Paradise) is een jaarlijks muziekfestival en vond dit 
jaar plaats op 17, 18 en 19 augustus bij 
Biddinghuizen. Onder andere traden op: The Editors, 
Damian Rice, Motörhead, Basement Jaxx, Arcade 
Fire, Laurent Garnier, The Killers, Dave Clarke en The 
Kaiser Chiefs. Lowlands bestaat sinds 1993 en wordt 
georganiseerd door MOJO concerts.
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De voorstellingen staan bekend om hun onconven-
tionele en experimentele karakter. Onder het mot-
to ‘de horizon is hier’ worden de grenzen van de 
theaterervaring flink opgerekt. Het resultaat kan 
wonderlijk maar soms ook oersaai zijn. Zo brengt 
het Amerikaanse gezelschap The Nature Theater 
of Oklahoma een vier uur durende Engelstalige 
voorstelling, die is gebaseerd op eigen opgenomen 
telefoongesprekken van meer dan honderd uur. 
De Koreaans-Amerikaanse theatermaakster/per-
former Young Jean Lee speelt met de clichés  over 
Aziaten. Haar voorstelling heeft daarom de bloem-
rijke titel ‘Songs of the Dragons Flying to Heaven’. 
In ‘That Night Follows Day’ van de Britse regis-
seur en kunstenaar Tim Etchells zijn het de kinde-
ren die op een humoristische manier volwassenen 
aanspreken. Op het podium staan zeventien kinde-
ren tussen acht en veertien jaar op een rij. Zij con-
fronteren de volwassenen met hun goedbedoelde 
regels en ouderschapszorg.

De regisseur Lina Saneh uit Beiroet wil graag na 
haar dood gecremeerd worden. Maar dat is verbo-
den in Libanon. Ze weigert zich bij deze wet neer 
te leggen en dat brengt haar tijdens de voorstelling 
‘Appendice’ op macabere gedachten. 
Tijdens de Internationale Keuze wordt ook gedis-
cussieerd over de thema’s van dit festival. Het de-
bat onder leiding van Michaël Zeeman met onder 
anderen Hermann von Dunk(UU), Maarten 
Doorman (UvA), Maria Grever (EUR) en de thea-
termakers Linah Saneh en Rabi Mroué gaat over 
de actuele functie van geschiedenis en over de 
vraag: hoeveel of hoe weinig horizon kan een mens 
verdragen? AA

De (Internationale) Keuze van de Rotterdamse 
Schouwburg is van vrijdag 7 tot en met zaterdag 
22 september. Voor meer informatie ga naar  
www.deinternationalekeuze.nl 

DE INTERNATIONALE KEUZE
De Rotterdamse Schouwburg luidt het nieuwe theaterseizoen elk jaar in met de ‘de 
Internationale Keuze.’ Drie weken lang staan er theatergezelschappen uit onder meer 
Amerika, Duitsland, Italië en Libanon op het podium. 

‘Appendice’ van de Libanese regisseur Lina Saneh.

DE MENSELIJKHEID 
VAN HET DUALISME
Met ‘Infamous’ wordt, na ‘Capote’ (2005), voor 
de tweede maal de Amerikaanse bestseller ‘In 
cold blood’ verfilmd. Regisseur Douglas 
McGrath brengt het verhaal van schrijver 
Truman Capote smeuïg en toegankelijk, maar 
heeft wat moeite met de vorm.

In de vroege ochtend van zondag 15 november 1959 
wordt Holcomb, een slaperig dorpje in Kansas, opge-
schrikt door de moord op een rijke boer en zijn vrouw 
en kinderen. Truman Capote (Toby Jones), society 
bimbo en schrijver, leest het bericht in The New York 
Times en raakt geïntrigeerd door de misdaad. Samen 
met zijn jeugdvriendin, schrijfster Nelle Harper Lee 
(Sandra Bullock) trekt hij naar het platteland van 
Kansas. Hij blijft er jaren komen en schrijft een ro-
man over hoe de kalme gemeenschap ontwricht 
wordt door  de viervoudige moord. 
De nichterige, complexe Truman Capote wordt knap 
vertolkt door de Britse Toby Jones. Infamous laat 
Capote zien in twee werelden. In de New Yorkse up-
per class is hij een draaierige, gladde gangmaker die 
er alles voor doet om de laatste roddels los te peute-
ren. Op onderzoek in Holcomb, laat hij zich van een 
veel betrouwbaarder, innemende kant zien. De film 
beweegt zich continu tussen deze uitersten. 
Dit geldt ook voor de moordenaars, die door de me-
dia als monsters worden afgeschilderd. Zonder hun 
daad goed te praten, geeft de film ze een duidelijk ge-
zicht. Tijdens gesprekken in de gevangenis ontlokt 
Capote  hen hun kant van het verhaal. Met een van 
de daders ontwikkelt Capote een intieme relatie: ‘He 
does have the tender and the terrible side by side.’
Deze dualistische thematiek weeft regisseur Douglas 
McGrath nadrukkelijk door de film heen. Hij brengt 
op overtuigende wijze in beeld dat Capote worstelt 
met begrippen als goed en kwaad, eerlijkheid en be-
drog, fictie en werkelijkheid. Jammer is alleen, dat de 
regisseur dit dualisme laat terugkomen in de vorm. 
McGrath blijft consequent in het ontkennen van één 
methode, één waarheid, maar maakt het hiermee niet 
makkelijk voor de kijker. Want zit je nu naar een 
kluchterige komedie of een stevig drama te kijken? 
Het belichten van verschillende kanten van hetzelfde 
verhaal levert wel een genuanceerde, integere film op. 
Infamous benadrukt de altijd aanwezige keerzijde en 
de ingewikkeldheid van de werkelijkheid. De sterke 
dialogen en de acteerprestaties van Toby Jones en 
Daniel Craig laten de film boven het gemiddelde uit-
stijgen. Dit maakt Infamous nog geen verplichte 
kost, maar plezierig om te bekijken en een aanrader 
voor liefhebbers van Amerikaanse literatuur. GM

 ‘Infamous’ draait dagelijks in Cinerama en 
Pathé de Kuip.
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Café Het Carillon is te vinden op Coolsingel 69.

Drie dagen lang is de Witte de Withstraat en de om-
geving rond het Museumpark het centrum van acti-
viteiten. Het festival biedt een interdisciplinaire mix 
van kunstvormen, lifestyles en straatacts. 
Kunsttentoonstellingen zijn er onder meer in TENT, 
Showroom Mama en het Boijmans. TENT opent 
met een overzichtstentoonstelling van internatio-
naal bekende Nederlandse designers als Atelier van 
Lieshout, Hella Jongerius en Richard Hutten. In 
museum Boijmans draait de film 7002, gemaakt 
door de Rotterdamse rapper Duvel en de vormge-
vers van Hotel. Naar verwachting is de film een 
achtbaan van een absurdistische wereld van beel-
den, mindscapes, geluiden, herinneringen en ver-
wachtingen. 
Seksualiteit is te zien in Witte de With, centrum 
voor hedendaagse kunst. Daar opent een tentoon-
stelling onder de titel ‘Bodypoliticx’. De groepsex-
positie laat seksualiteit zien door de ogen van meer 
dan zeventig kunstenaars, filmmakers, activisten, 
fotojournalisten, musici en tijdschriftredacteuren. 
Centrale vraag is wat er nog taboe is als alles om 
ons heen (reclame, films, tijdschriften, websites) 
een seksuele lading krijgt. 

De Wereld van Witte de With is een echt kunsten-
festival dat zich niet alleen tot exposities binnen de 
galeries beperkt. Er wordt vooral ook geflaneerd. 
Gedurende het festival zijn er bijvoorbeeld meer 
dan dertig korte (straat)acts en voorstellingen. Zo 
presenteert het ro theater in het eigen theater aan de 
William Boothlaan een pilot van de voorstelling 
‘Moeders’, een verzameling kleine en intieme dra-
ma’s over eten en de verbondenheid van vrouwen. 
Tijdens de voorstelling wordt er misschien ook live 
gekookt.
Als het over kunst gaat, mag ook mode niet ontbre-
ken. Mode is dan ook een belangrijk onderdeel van 
het festival met een heel weekend lang  fashion-
shows op de catwalk van Modetent # 2 aan de 
William Boothlaan. NieuweOntwerpers.nl presen-
teren net afgestudeerd modetalent van verschillende 
academies. Ook bekendere ontwerpers als Truus 
Trendy verzorgen shows. AA

KUNST, MODE EN SEKSUALITEIT 
IN WERELD VAN WITTE DE WITH
Dat de zomer bijna voorbij is, is voor de echte cultuurliefhebber geen reden tot treurnis. In septem-
ber start het culturele seizoen weer met ‘Festival De Wereld van Witte de With’.

‘Festival De Wereld van Witte de With’ is van vrijdag 
7 tot en met zondag 9 september. Voor meer infor-
matie ga naar www.festivalwww.nl 

STUDENTENKROEG 
HET CARILLON 
Tot diep in de nacht doorfeesten. Dat kan 
sinds kort in Het Carillon in het centrum van 
Rotterdam, tegenover het stadhuis, De kroeg 
is voortaan dé studentenkroeg. De nieuwe 
kroeguitbaters zijn zes studenten. 

Het verhaal gaat als volgt: zes studenten van de 
EUR, TU en HES kennen elkaar van studentenver-
eniging NSR. Ze zijn op zoek naar een geschikte lo-
catie voor een feestje, het liefst ergens in het centrum 
van Rotterdam. Ze komen bij het Carillon aan de 
Coolsingel terecht. Dat café aan de Coolsingel staat 
bij oude Rotterdammers bekend als ‘voetbalkroeg’, 
vanwege het grote tv- scherm tijdens belangrijke 
kampioenschappen. “Toevallig raakten we aan de 
praat met de eigenaar,” vertelt Eric Graafland, één 
van de nieuwe eigenaren. “ Hij was van plan zijn 
kroeg van de hand te doen. Zodoende zijn we op het 
idee gekomen om die over te nemen.”
Aan het oude interieur van het Carillon is niet veel 
veranderd. Het blijft een gezellige oud-bruine kroeg, 
annex eetcafé, waar ook nog gedanst kan worden. 
Met een groot terras aan de Coolsingel. Wie honger 
krijgt, kan voor een zacht prijsje eten. Het menu op 
het krijtbord toont het gebruikelijke studentenmenu 
van dagschotels als schnitzels en saté. De muziek va-
rieert van pop, techno en Nederlandstalige meezin-
gers. Regelmatig treden hier deejays op, die soms 
ook nog gewoon studeren. 
Het café mag dan pas enkele weken open zijn, er is al 
veel publiek. Graafland: “Het is een plek die iedereen 
weet te vinden. Het ligt precies in de aanlooproute 
tussen het Stadhuisplein en de Meent.” 
“Iedereen is welkom, maar onze doelgroep is vooral 
de student”, vertelt Marijn Eland, EUR-student en 
mede-eigenaar. “Zo kan deze ruimte ook afgehuurd 
worden voor afstudeer- en jaarclubborrels. Bij ons is 
de sfeer ongedwongen. Daarmee onderscheiden we 
ons van gewone café’s. En we hebben een nachtver-
gunning tot zes uur in de ochtend.”
Het werk, maar ook de omzet wordt verdeeld tussen 
de zes studenten. “Rijk zullen we er niet van wor-
den”, zegt Graafland. “We zien het meer als een bij-
baan waar we veel plezier aan beleven. Want wat is 
er leuker dan je eigen café te hebben en daarin je 
vrienden te ontmoeten? Is toch even wat anders dan 
werken in een callcenter.” AA



WORKSHOP

LEZING

VOORSTELLING

TENTOONSTELLING

DEBAT
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2 SEPTEMBER
R’Uitmarkt 2007
Opening van het Rotterdamse culturele sei-
zoen met optredens en informatiemarkt. ‘Ri-
sing star’ Dennis rockt in De Doelen. Carel 
Kraayenhof speelt tangomuziek, begeleid door 
de beste tangodansers van Nederland. Jazzsen-
satie New Cool Collective treedt op met een 
echte Rotterdamse ‘special guest’. Deejays 
Kraak en Smaak draaien de laatste clubbeats. 
En er zijn voorproefjes van de musicals Fame, 
Hair en Route 66. In de Doelen treden Rotter-
damse gezelschappen op zoals het RO Theater, 
Bonheur, Dance Works, Dansateliers en het On-
afhankelijk Toneel. De presentatie is in handen 
van o.a. Loes Luca en Joris Lutz. Toegang is gra-
tis. Meer informatie op www.ruitmarkt.nl. Loca-
tie: Schouwburgplein en de Doelen. Tijd: 13.00 -
19.00 uur

4 SEP. T/M 6 DECEMBER 
‘Without value’, expositie Max 
von Kreyfelt
Von Kreyfelt maakt sinds kort samengestelde 
fotobeelden. Bedoeld als installaties, print hij 
zijn beelden groot op herbruikbaar stickerma-
teriaal en plakt deze als een tweede huid aan 
de wand. Hij snijdt vierkante openingen in het 
werk uit, waardoor de wand binnen het beeld 
zichtbaar wordt. Een ruimtelijke ingreep. De in-
stallatie bestaat onder meer uit een zestal fo-
tobeelden van het Kennemmerduingebied. Een 
significant onderdeel van de installatie is de 
ongelimiteerde verkoop (via www.eur.nl/kunst) 
van gesigneerde werken gedurende de looptijd 
van de expositie.
Locatie: Erasmus Galerij, ingang 
bibliotheek,Woudestein. Tijd: ma-vr: 9.00-18.00 
uur, zat: 9.00-12.00 uur.

5 SEPTEMBER 
Publiek Gesprek: Geloof en 
Staat
Religie staat in het middelpunt van het politie-
ke debat. Critici schrijven over dubbele agen-
da’s van evangelische organisaties en presente-
ren het schrikbeeld van Nederland als een isla-
mitisch missieland. Kosmopolis Rotterdam or-
ganiseert een publiek gesprek met als thema: 
Geloof en Staat, Helderheid in een verwarrende 
relatie. 
In de vorm van een parlementaire enquête on-
dervraagt een panel een aantal onafhankelijke 
en ervaringsdeskundigen. 
Ervaringsdeskundigen o.a.: Gürkan Celik, voor-
zitter Stichting Cosmicus; Alaattin Erdal, direc-
teur Time Media Group; Setkin Sies, teamleider 
Youth for Christ Rotterdam. Panelleden: Sadik 
Harchaoui, voorzitter FORUM; Leila Prnjavorac, 
radiomaker funx; Arie Verheij, student sociolo-
gie en geschiedenis Erasmus Universiteit. On-
afhankelijke deskundigen: Maurits Berger, ju-
rist en arabist Instituut Clingendael; Petra Jon-
kers, onderzoeker Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid; Nico Landman, arabist en 
islamoloog Universiteit Utrecht. Gesprekslei-
der: Imad el Kaka, journalist 
Toegang gratis. Reserveren verplicht: reservering
@kosmopolisrotterdam.nl of 010-2801522. Loca-
tie: Armenius, Museumpark 3. Tijd: 20.00-22.00 
uur.

10 T/M 26 SEPTEMBER
Cloths swap & sustainable 
jewelry
Bring in your old but still nice piece of garment 
and swap it for a new second hand one & ex-
position of eco-friendly & fair trade silver 
jewelry.
Location: De Smitse, T-building, Woudestein. 
Final swap: 27th an 28th September in C-hall in 
front of B-2.

11 SEPTEMBER
‘Het huis van de Moskee’, lezing van Kader Abdolah
Het Huis van de Moskee werd tweede bij de verkiezing tot beste Nederlandstalige roman aller tijden. Abdolah: ‘Ik 
heb dit boek voor Europa geschreven. Het gaat over mensen, over kunst, over religie, over seks, over film, over het 
belang van radio en televisie. Ik schuif de gordijnen opzij en laat de islam als levenswijze zien. (...) Ik wil de milde 
islam laten zien, niet die van het radicalisme.’ Toch maakt Abdolah met het verhaal veel duidelijk over de ontwik-
keling van de radicale islam.
Kader Abdolah (Iran, 1954) heeft zich tijdens zijn studie natuurkunde in Teheran aangesloten bij een ondergrond-
se linkse partij die tegen de dictatuur van de sjah en later die van de ayatollahs vecht. Op de vlucht kwam hij in 
Nederland terecht, kreeg politiek asiel en begon al snel met succes in het Nederlands te schrijven. Locatie: 
Zaal A-1, Woudestein. Tijd: 16.00 – 17.30 uur.



11 SEPTEMBER  
SG filmclub presents 
Paradise Now
Director Hany Abu-Assad. Two child-
hood friends are recruited for a sui-
cide bombing in Tel Aviv. With the 
explosives on his body, one of the 
guys starts getting doubts. A movie 
about terrorism, not about judging 
it, but about understanding it. Ara-
bic spoken, English subtitles. 
Entrance is free and registration is 
not required. Location: Room B-4,  
Woudestein. Time: 19.30 - 21.30 hrs. 
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12 SEPTEMBER
Dromen van een metropool
Het imago van Rotterdam als werelds ‘Manhattan aan de Maas’ is sterker dan ooit. In haar proefschrift 
‘Dromen van een Metropool’ onderzoekt Patricia van Ulzen (FHKW, EUR) de ingrijpende veranderingen 
van het stedelijke en culturele klimaat in Rotterdam tussen 1970 en 2000. Was Rotterdam in 1970 nog 
een stad met een identiteitscrisis, die niet groot maar klein wilde zijn, en gezellig in plaats van zakelijk, 
rond 2000 presenteerde de stad zich als de meest grootstedelijke van alle Nederlandse steden. Kun-
stenaars en andere culturele experts waren de eersten die deze nieuwe visie ontwikkelden. Toegang is 
gratis. Locatie: Senaatszaal Woudestein. Tijd: 20.00 uur.

14 SEPTEMBER
‘De zee: vaarweg naar wel-
vaart’ 
Dit is de titel van de ope-
ningslezing van het HOVO in 
het kader van het jaarthema
‘Zicht op zee’ gehouden door prof. Drs. Har-
ry Welters, voormalig hoogleraar Haven-
economie van de EUR. Welters laat aan de 
hand van divers beeldmateriaal zien hoe 
de zee een rol speelt in de ontwikkeling 
van welvaart in heden en verleden, van 
China tot Rotterdam. Centrale thema is de 
zee als verbindingsmodus tussen de conti-
nenten en van Nederland met de rest van 
de wereld. Uiteraard zal de Rotterdamse 
haven ook aan bod komen, met als sluit-
stuk de vraag: hoe verder met Nederland? 
De lezing wordt muzikaal opgeluisterd 
door de foofooband (maritieme folk) en 
door pianiste Antoinette Lammers (klassie-
ke ‘zee’stukken). Toegang is gratis. Locatie: 
Aula,  Woudestein. Tijd: 11.00 uur. 

18 SEPTEMBER
Little Miss Sunshine
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. They want her dream to come true but are so bur-
dened with their own quirks, neuroses, and problems that they can barely make it through a 
day without disaster befalling them. This hilarious comedy was a big hit and won two Oscars. 
In the supporting programme, the winner of the Student movie contest will be announced 
and his or her short film screened. Location:  Carillonlaan, Woudestein. Time:  20.30 - 22.30 uur.

17 SEPTEMBER, 1 & 15 OKTOBER
Het Enneagram
Workshop in drie delen over het enneagram, een praktisch psychologisch systeem afkomstig uit de mys-
tieke soefie-traditie. De eerste avond worden de negen verschillende persoonlijkheidstypen behandeld. 
Hiermee kun je doeltreffend achterhalen wat je talenten en diepere drijfveren zijn én die van anderen. De 
tweede avond wordt het dynamische karakter van het enneagram uitgewerkt. In negen stappen van idee 
via creatieproces naar concreet resultaat. De laatste avond wordt het enneagram als model van één mens 
toegepast; een meer filosofische toepassing. Docent Rob de Best schreef met Willem Jan van de Wetering 
het boek ‘Beter Verkopen met het Enneagram’ (2001); met astroloog Wout Hendrickx ‘Enneagram en As-
trologie’ (2003) en in 2006 verscheen ‘Essential Golf’, als samenvatting van de ontdekkingen in het enne-
agram. Voor meer informatie kunt u terecht op www.eur.nl/studium.  Locatie: Woudestein. Toegang € 20,- . 
Alléén studenten en Aio’s. Aanmelden via SIN Online. Tijd: 19.30 -22.00 uur.
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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, eindredacteur, 
tel. (010) 408 1824, email: vanderende@em.eur.nl

Prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA is op 22 juni 2007 
benoemd tot Raad-Plaatsvervanger in de Onder-
nemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. 
Professor Hoogendoorn is hoogleraar Externe Ver-
slaggeving bij de FEW en werkzaam bij ESAA. Hij is 
daarnaast partner van Ernst & Young Accountants 
en voorzitter van de kernredactie van het Maand-
blad voor de Accountancy en Bedrijfshuishoud-
kunde. Hij was tot 1 januari van dit jaar voorzitter 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Gijs van Oenen, universitair docent Ethiek en 
rechtsfi losofi e aan de Faculteit der Wijsbegeerte, 
heeft in het kader van het NWO-programma Om-
streden Democratie subsidie ontvangen om de ko-
mende jaren een onderzoeksprogramma te leiden 
over het verschijnsel interactieve metaalmoeheid. 
De voortdurende en intense interactie die een ge-
emancipeerde en democratische levensstijl vereist, 
trekt ons aan maar maakt ons ook (metaal)moe. 
Het is letterlijk teveel van het goede.

Mr. Anton Westerlaken is met ingang van 1 no-
vember 2007 door de Raad van Toezicht van het 
Erasmus MC benoemd tot lid Raad van Bestuur 
Erasmus MC. Westerlaken zal binnen de Raad van 
Bestuur onder meer de portefeuilles Patiënten-
zorg, Nieuwbouw en Huisvesting gaan beheren. 
Anton Westerlaken (1955) heeft aan het begin 
van zijn carrière bij de gemeentepolitie Rotter-
dam gewerkt. Daarna vervulde hij functies bij 
de Algemeen Christelijke Politiebond en bij de 
vakcentrale CNV. Van 1992-1998 fungeerde hij als 
voorzitter van CNV. Gedurende die periode was 
hij bestuurslid van de Sociaal Economische Raad 
(SER), de Stichting van de Arbeid en internationale 
vakbondsorganen.

Kirsten Verdel , die in 2005 als bestuurskundige 
aan de EUR afstudeerde, is de eerste Nederlander 
ooit die de prestigieuze Canadese Sauve Scho-
larship krijgt. De beurs van McGill University in 
Montreal is ruim 50.000 dollar waard en wordt 
jaarlijks aan maximaal 14 mensen wereldwijd toe-
gekend aan wie ‘high leadership potential’ wordt 
toegedicht.

Ad Fontespenning
Aan Prof.dr.ir. J.A.E.E. van Nunen is op 4 juli jl. de Ad 
Fontespenning uitgereikt door Cees van Rooijen ter 
gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum.

Umbra Erasmi
De heer W. Wijnhoven, FEW, uitgereikt op 31 mei jl.
De heer H. van Someren EFB, uitgereikt op 4 juni jl.
Mevrouw M.E.G. Knapen-Theeuwes, FEB, uitgereikt 
op 19 juli jl.

Vidi-subsidies
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
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Nieuwe cateringunit in M gebouw
Begin september opent Van der Linde Party Pro-
ductions een nieuwe cateringunit in het M-ge-
bouw. De prachtige counter met stijlvol meubilair 
en een overvloed aan heerlijke verse producten 
is te vinden op de middenhal van de 1e etage. 
Studenten, medewerkers en alle andere bezoekers 
kunnen hier terecht voor een heerlijke kop koffi e, 
een broodje of andere versnaperingen.

Openingstijden
Vanaf 4 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.

Foto’s EUREKA-markt
Ben je gefotografeerd bij de UB-kraam op de 
Eureka-markt? Kijk dan op www.eur.nl/ub voor 
jouw foto!

Nieuw: chatten met de UB
Vanaf 3 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

Studeren zonder drempels
www.eur.nl/studerenzonderdrempels)
Cursusaanbod najaar 2007
Cursus studeren met dyslexie 
Cursus studeren met dyslexie incl. workshop met 
ondersteunende software (4 dagdelen). Hierin 
wordt veel aandacht besteed aan het effectief 
lezen en leren uit studieboeken, het schrijven van 
notities, eindopdrachten en scripties. Ook zijn de 
verschillende aspecten van het leven met dyslexie 
onderwerp. Een meervoudige intelligentietest 
geeft je inzicht in je persoonlijke leerstijl, en de 
invloed die deze heeft op het plannen en organise-
ren van je eigen leven en studieactiviteiten. In een 
workshop i.s.m. Rotterdam School of Management 
leer je werken met het software pakket Kurzweil 
3000. Kosten: € 30,- (inclusief boek). Data: vrijdag 
28 sept, 5, 12 en 19 okt. Tijd: 09.30 tot 12.30 uur.

LABEUR-loopbaancoachingstraject ( 5 dagdelen)
Heb je een functiebeperking en ben je master stu-
dent of recentelijk afgestudeerd aan de EUR? Jouw 
eigen ervaringen en vragen zijn uitgangspunt, 
en zullen zowel in groepsverband als individueel 
behandeld worden. Naast een uitgebreide zelfana-
lyse komen aan de orde: de sollicitatiebrief, het cv 
en het sollicitatiegesprek. Vervolgens komen aan 
bod: een voorbereiding op een assessment, een 
psychologische test en informatie over de wet- en 
regelgeving van het werken met een functiebe-
perking. Kosten: € 20,-. Data: dinsdag 23 oktober, 6 
en 20 november, 4 en 18 december 2007. Tijd: 13.30 
tot 16.30 uur. Voor alle cursussen geldt: Informatie: 
Via e-mail szd@eur.nl. Inschrijven: www.eur.nl/essc 
(kijk bij cursusagenda).

Erasmus Cultuur
Aanbod voor 2007-2008 nu uit!
Zin om creatief aan de slag te gaan, cultureel 
Rotterdam te ontdekken en met medestudenten 
uit te gaan? Dat kan met Erasmus Cultuur. Dit 
culturele knooppunt van de Erasmus Universiteit 
biedt cursussen en voorstellingen in de theaters 
in de stad speciaal voor studenten van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Meer informatie vind je 
op de vernieuwde website van Erasmus Cultuur: 
www.eur.nl/erasmuscultuur. Inschrijven voor alle 
activiteiten gaat ook via de site. Inschrijven voor de 
cursussen van het najaar kan tot 1 oktober! Voor de 
voorstellingen tot 2 weken voor aanvang of tot het 
uitverkocht is.

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

destein 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

Cedo Nulli
Commissieleden gezocht
Ben je geïnteresseerd in het organiseren van 
activiteiten, ben je gemotiveerd, leergierig, sociaal 
en lijkt het je leuk om veel nieuwe mensen te ont-
moeten? Geef je dan nu op als commissielid! Meer 
informatie over de commissies is te vinden op 
www.cedonulli.nl. of kom langs op kamer M7-20.

Christelijke Studentenverenigingen Rotterdam
Opening van het studiejaar
De Christelijke Studentenverenigingen Rotterdam 
nodigen jou uit voor de Christelijke Opening van 
het Studiejaar op maandag 13 september in de 
Oude of Pelgrimsvaderskerk te Delfshaven, met 
prof. van Bemmel als spreker. Inloop vanaf 19.00 u. 
Kijk voor een toelichting op www.csfr-ichthus.nl . 
Hopelijk tot dan!

SSR-Rotterdam
Post-Eurekaweekfeest SSR-Rotterdam
Op woensdag 5 september zal op SSR-Rotterdam 
het post-Eurekaweekfeest plaatsvinden. Hierbij 
openen wij onze deuren voor alle studenten die 
nog lid willen worden bij onze vereniging, de toe-
gang is gratis. Dit is tevens de laatste mogelijkheid 
tot inschrijven. Tot dan! SSR-Rotterdam - Maurits-
weg 29b.

AIESEC
International internships
Ben jij op zoek naar een unieke buitenlander-
varing? Ben je ondernemend, gemotiveerd en 
fl exibel? Dan heb je nu de mogelijkheid om te 
solliciteren voor een AIESEC stage! Hou hiervoor 
www.aiesec.nl in de gaten voor de precieze datum 
en locatie van onze voorlichting.

Erasmus Magazine vraagt opmerkelijke master-
scripties!
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 
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pelijk Onderzoek (NWO) kent deze subsidie toe 
aan jonge, excellente wetenschappers. Zij krijgen 
ieder maximaal zeshonderdduizend euro. Hiermee 
kunnen de wetenschappers vijf jaar lang een eigen 
onderzoekslijn ontwikkelen.
Ingmar Franken, (psycholoog aan de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen) heeft de jaarlijkse Vidi-
subsidie in de wacht gesleept met zijn onderzoek 
Uw aandacht voor deze sigaret. Franken bestu-
deert wat er met onze hersenen gebeurt als we 
verslaafd zijn, en of we dit ook kunnen sturen. 
Dr. Vincenzo Bonifati (Neurobiologie), voor zijn on-
derzoek Mechanismen van de ziekte van Parkinson. 
De onderzoekers willen met name de moleculaire 
en cellulaire processen die tot degeneratie van de 
hersencellen leiden begrijpen, met als uiteindelijk 
doel het proces van progressieve celdood te voor-
komen of te stoppen. 
Dr. Cecile Janssens (Maatschappelijke gezond-
heidszorg) voor het onderzoek Hoe voorspellend is 
ons DNA? Verwacht wordt dat belangrijke ziekten 
als diabetes, astma en hart- en vaatziekten in 
de toekomst voorspeld kunnen worden op basis 
van DNA profi elen. Maar hoe goed worden deze 
voorspellingen en wat kunnen we er mee? De 
onderzoekers gaan bekijken hoe zinvolle en niet 
zinvolle toepassingen van elkaar kunnen worden 
onderscheiden.
Edward Nieuwenhuis (Kindergeneeskunde ) voor 
Onrust in de darm. In de darm heerst vrede tussen 
afweersysteem en bacteriën. Bij verstoring van 
dit evenwicht kan chronische darmontsteking 
ontstaan. De onderzoekers brengen darmbacteriën 
in aanraking met verschillende afweercellen van 
gezonde mensen en patiënten. Bestudeerd wordt 
hoe deze twee op elkaar reageren.

Jasper van de Staaij, master student at RSM 
Erasmus University, was chosen to participate in 
the Nespresso Summer Campus, because of his 
great interest in the subject of sustainability. Out 
of a number of 1100 international students that 
applied, Nespresso has selected 20 students with 
a specifi c interest in a balanced perspective on 
both business and society to participate in its two 
weeks lasting AAA Summer Campus 2007 in Costa 
Rica, in order to share its knowledge and experien-
ce with students from all over the world.

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

         SERVICE 
Alle berichten voor deze rubriek, dus ook de 
studiemededelingen, kunnen per e-mail gestuurd 
worden naar service@em.eur.nl

 VOLGENDE 
De volgende en laatste  EM van dit studiejaar komt 
uit op donderdag 12 juli a.s. Inleverdatum voor 
serviceberichten uiterlijk op dinsdag 3 juli.
Verschijningsdata augustus t/m december 2007:
 EM 3 – 13 september
EM 4 – 27 september 
 EM 5 – 11 oktober
EM 6 – 25 oktober
EM 7 – 8 november
EM 8 – 22 november
EM 9 – 6 december
EM 10 – 20 december
De deadline voor het inleveren van servicebe-
richten is telkens op de dinsdag 9 dagen voor 
verschijning. 
voor informatie over de servicepagina’s: 
(010) 40 81115 of mail naar service@em.eur.nl
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Natalia Chapliuk

TO CHINA
If we draw the timeline of our life we will prob-
ably be able to divide it into different stages 
either according to the different countries 
we lived in, the different groups of people we 
hanged out with or the most common division 
that most of us do: kindergarten, primary-
school, high-school and university. The last 
stage of my life so far is the bachelor of the 
university and there is a follow up master for 
the ones who choose to go for it, but this is 
the one that we make completely by ourselves 
although most of the time there are many 
factors affecting this choice – should I work, or 
should I study? Is it worth the money, and do I 
have the money for it? Where to go and what to 
do? Sometimes we are at the point when that 
choice is already made, visa, insurance and ac-
commodation issues for the possible exchange 
are set... and then comes the unexpected, which 
most of the time has to do with the financial 
factor of the whole story, especially when you 
have a passport from outside the EU but want 
to study in a University of the European Union, 
then you have to multiply your tuition fee by 
10 due to legal arrangements. That’s what hap-
pened to me and just a couple of words in the 
Search field in Google and a click changed the 
plan of my life, a click that, although it distorted 
the original plan, brought the beginning of a 
new stage to the timeline of my life. The ‘master 
business journalism’ gave out more than 10.000 
results, but there were only 4 top hits – 3 from 
American universities where once again tuition 
fees exceeded any imaginable amount. But 
there was one – the one – that made me believe 
once again that the Master that I dreamt of 
having was still possible. The page described a 
new master just founded by the International 
Center for Journalist, Merrill Lynch, Bloomberg 
and the Foundation at Tsinghua University in 
Beijing, China that will last two years and the 
deadline for which was in 2 days. I rushed to fill 
out the application form, gave China a call, and 
was told that I would have an interview in the 
coming week. Two days later I was informed 
that I was in and that I even qualified for one 
of the two scholarships that they had to offer 
– WOW! – that was the only thing I could say. 
After having been living in Russia, Argentina, 
Greece and The Netherlands I would now be 
faced with something completely different – a 
fourth cultural shock some may say, but I’m not 
afraid of it, at least not for the time being since 
I’m still on European ground. never know what 
comes next. 
                                          To be continued...

SUMMER QUEST
What do students do during their summer break? Where do they go? Whom do they meet? 
What are their experiences? Three students share their summer quest with Erasmus Magazine
 text Gomez Bruinewoud photography Ronald van den Heerik

The long awaited, always appreciated and certainly 
well-deserved summer break is almost over. Here 
in the Low Countries, sunshine and warmth were 
not really the trend this summer; yet the weather in 
other parts of the world was much more pleasant. 
One can always count on Spain, Greece or Turkey, 
in the classic chase for the sun. Our students how-
ever, chose different routes. Maarten, Henrike and 
Martine all experienced different summer holidays 
this year, and these are their stories.

Discovering South Africa
Maarten van Gemeren, (21), went travelling around 
the fascinating, wild, contradictory, beautiful and 
forbidding country of South Africa. He spent 23 
days covering 5000 km on the most southern part 
of the African continent. He slept at 12 different 
places, and witnessed gorgeous landscapes. “I was 
curious and enthusiastic about this country, and 
I had heard a great deal about it, so I was truly 
excited to be able to go. It is beautiful, with so many 
different outlooks! I met a very friendly population, 
despite the high crime rates.”  Maarten’s trip start-
ed in Johannesburg, also known as iGoli (place of 
gold). It is a city known for its commerce and trade 
in gold and diamonds. Although Jo’burg is not the 
capital city, it is the largest and richest city of the 

country. Travelling via the Kruger Park, Maarten’s 
journey took him to the Indian Ocean and through 
Swaziland and to Lesotho. “It was incredible to see 
the sun rise in St. Lucia, watching the sun come up 
above the water, between the hippopotamuses.”
Skirting the southern coast, heading to the Atlantic 
Ocean, Maarten arrived in Cape Town. Besides this 
being the legislative capital of the country, Cape 
Town is one big tourist attraction. It is famous for  
the Table Mountain, Table Bay, Robben Island and 
all of its natural beauty. This city was originally 
founded by the Dutch in 1652, as a half-way sup-
plying station for Dutch ships sailing to Eastern 
Africa, India and the Far East. In 1806 the English 
took control over the Cape Colony.
Maarten: “I got to see a lot of the natural richness 
of the country, but also of the culturally interesting 
spots. What is more, we tried different accom-
modations, ranging from traditional beehives, 
English lodges and modern logies to over the top 
hotels even”.  The most exceptional experience of 
this trip for Maarten, was to be able to dive with 
white sharks! “The last day I went swimming in the 
Indian Ocean with white sharks, it was amazing. 
Cage diving can really be recommended!” Other 
good points about this holiday were the Hluhluwe 
National Park, the Sundown at the Graaf Reinet 

Maarten van Gemeren.



at a sheep farm and a sunrise up in the Valley of 
Desolation. “The place where I saw real Africa 
was Lesotho: poor people, exhausted land, and yet 
people were happy with what little they had... to me 
very impressing!” 

Historic Estonia  Henrike Zwart (21) 
chose to go on a cultural vacation. She went to 
Tartu, (Estonia), this summer, in order to do an in-
ternship for her medicine studies. Estonia is small, 
same size as the Netherlands and sparsely popu-
lated. It counts only 1.3 million inhabitants. Tartu is 
the second city of Estonia, after the capital Tallinn. 
It has only 100.000 inhabitants, of which 80 percent 
is Estonian, the rest mostly Russian. Tartu is most 
known as a cultural and intellectual city, because 
it hosts the only university in Estonia. “Tartu is 
a wonderful place, nice old buildings and a lot of 
history. I was there for four weeks, and I loved it!” 
Henrike was interested in going somewhere differ-
ent, and even though she didn’t need the points, 
she thought the experience of doing a study-related 
activity in a foreign country would be an enrich-
ing experience. “I went to Tartu to do some kind 
of clerkship in the Tartu University Children’s 
Hospital. I had to go to the hospital every workday 
and spent my time there in different departments. 
During these four weeks I saw the entire hospital, 
lots of interesting cases, many different illnesses 
and, most of all, a lot of crying children.” Henrike 
was not the only international student. There were 
many others from different European countries. But 
she was the only Dutch student there. “I went on 
my own. But during my first weeks I met other in-

ternational students. I lived with them and we spent 
our spare time together. I also met some Estonian 
people, but it is harder to get to know them, for the 
Estonians are not outgoing and difficult to get to 
know.” Negative things about this trip? “Besides 
my problems with finding a place to stay, I had no 
real problems. I had a lot of time to do fun stuff 
with the other students, so it was a real holiday for 
me”. Other details about Estonia: “Most things 

are cheaper there, the bus services are very well 
organized and most Estonians speak, (or at least 
understand), basic English.”

Sporty vacation  Martine Bos Eyssen 
(22) had a busy summer too. In June, she went to 
South Africa as well, where she travelled with a 
friend using the Bazbus, (a special backpackers 
bus). She did the highest bungee jump in the world: 
Bloukrans Bungee, (216 meters high!). Further-
more, she went golf-surfing, hiking and skydiving. 
“It’s so amazing to experience a free fall! Those 
40 seconds before you open the parachute are the 
greatest, and then when it opens everything is sud-
denly quiet and easy.”  
This adventurous girl did not seem to have had 
enough excitement at that point, so later this sum-
mer she went to the south of France, with her boy-
friend David, going for more outdoors activities in 
another sunny place. One of the great things about 
France however, also is its cuisine, thus Martine 
made sure to enjoy the local treats. But she certainly 
stayed active: “We went camping in the southern 
Alps, south of Risoul at the Lac du Serre Ponçon. 
Since there is always wind between the mountains, 
this is a perfect spot for water sports. We went 
windsurfing, catamaran sailing, but also mountain 
biking in the woods, and of course relaxing and 
resting on the beach. I wanted a sportive and at the 
same time relaxing vacation, and that’s what I got! 
The only negative point: air mattresses...”

To sum up, for each soul there should be a suitable 
holiday... You simply need to know what you enjoy 
most, gather some cash, and next summer you go 
for it! 
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Henrike Zwart,

Martine Bos Eyssen.
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Iraq is in the news every day; Darfur only every once 
in a while. Are things less serious there? “No. In Dar-
fur, the world’s biggest current humanitarian crisis 
has unfolded, including gross human rights abuses. 
People are being killed, tortured and raped by all 
parties. The Sudanese government, the Janjaweed 
- a paramilitary orginistaion which has government 
backing, and the rebels are all involved. Since 2003, 
when the conflict flared up, 200 000 people have died 
and about two million people have fled, according to 
conservative estimates, that is.”   

Who fight who and why?  “The conflict is both eco-
nomic and political. The Darfur region lacks fertile 
grounds and water and this is what the parties in-
volved fight over. On top of that, the rebels demand 
greater autonomy for Darfur and a greater say in 
national politics. In addition, people are frustrated 
with how little the Darfur region benefits from the 
oil revenues. This money all goes to the central gov-
ernment in Khartum. On the one side there are the 
Janjaweed, who are nomadic people originally, and 
thus need land for their cattle to graze on. On the 
other side there are the rebels who make a living of 
agriculture. They consist of different groups. Initial-
ly it was mainly the Justice and Equality Movement, 
(JEM), and the Sudanese Liberation Movement, 
(SLA), but more groups exist today.”   

In other words, Arabs vs Africans?  “Fighters of 
all parties are Muslims and all are dark-skinned. I 
know of people who worked there, who sometimes 
could not distinguish between the different groups. 
They are tribal conflicts rather, with scarce land 
being fought over. And things are not improving. A 
recent UN report suggests that there is no place on 
earth where land quality has so rapidly deteriorated 
as in Darfur. Also, there are water shortages in an 
area the size of France. The problem of providing 

the refugees with water and fire wood has only in-
creased.”

The Darfur Peace Agreement was signed in spring 
2006; why does the fighting continue?   “Only a few 
of the groups involved have signed it. Therefore, all 
feel it is letgitimate to keep fighting and the Suda-
nese government keeps bombing. The UN Human 
Rights Committee received a report this summer 
which concludes that human rights abuses keep tak-
ing place on a large scale. I believe this is a terrible 
thing. Bound by international law, the state is ulti-
mately responsible for what happens on its territory, 
both as far as its own actions is concerned, (direct), 
and those by others, in case the state does nothing to 
prevent these, (indirect).” 

What have the UN undertaken thus far?  “The UN 
security council has recognised that violations of 
human rights occur and has said that a political 
solution must be found. The problem however is 
that the sovereignty of the Sudanese government 
has always been recognised and taken into account. 
This government says that other countries should 
not get involved in Sudanese internal conflicts. But 
more and more it is believed this sovereignty should 
disappear. The Rwanda crisis is the reason for this. 
The US for instance mentioned the word “genocide” 
already in 2005. They never used this word for 
Rwanda. But later the term genocide was replaced 
by “crimes against humanity” and “war crimes”, 
because it cannot be proven that these human rights 
abuses are the result of the Sudanese governement 
aiming to wipe out an entire group of people.”  

But that should still be enough to overrule the Su-
danese government?  “The UN security Council 
consists of five permanent members, who can ex-
ercise their right to veto. China is one of them and 

is befriended with Sudan because of Sudan’s oil. 
So China will exercise its right to veto whenever a 
resolution is drafted which will harm the Sudanese 
government. For this reason one has only tried to ap-
proach that government.”

But can it not be called an international conflict? 
Neighbouring countries like Tshad and the Central 
African Republic have now also become involved.  
The security council has indeed declared this con-
flict a threat to international peace and security, de-
spite the fact that it is an internal conflict. So the UN 
is allowed to get involved. However, the problem is 
still that one keeps seeking the consent of the Suda-
nese government.” 

So this is a stalemate situation?  As far as I am con-
cerned, there are two possible solutions. The one 
solution is that UN security council members will 
no longer have the right to veto when there are cases 
of gross human rights abuses. Perhaps this can be 
achieved by putting pressure on countries like the 
US, Russia and China. They will eventually benefit 
from this positive signal about their international 
stances. Certainly China will need that, with the 
upcoming Olympics there. The other solution is 
that regional organisations step in. They can play a 
vital role when the UN appears not to be able to, like 
NATO in Kosovo. For Darfur, this will be the Afri-
can Union; although it is short on men and money.” 
  
In any event, a 26 000 strong peace keeping force will 
be deployed as a result of a UN resolution from the 
end of July. Will this help?  “It is a unique situation 
anyway in the sense that the UN cooperates with 
this African peace force. This is a step in the right 
direction. However, we may certainly not be too op-
timistic. The intention is for the peace force to be on 
the ground by December. Yet this scenario implies 
cooperation of the Sudanese government. Troops 
will have to be transported over 2000 kilometers 
from Port Sudan to Darfur and wells will have to 
be drilled for water. I fear that the Sudanese govern-
ment is going to come up with problems. Further-
more, the peace force’s mandate is limited. They will 
only be allowed to defend themselves, the civilian 
population and aid workers, while references need 
to be made to the responsibilities of the Sudanese 
government, which may not be neglected. The peace 
force’s task however, will be the implementation of 
the 2006 peace accord, while there is anything but 
peace there now. I do not expect much.”

All in all, not much hope for the people of Darfur 
in the short term?  As long as the situation remains 
such that the Sudanese government needs to be 
involved and asked for permission on everything, 
there is little hope. This really must stop. The West 
and the UN can see this as their task. What is more, 
the media can be blamed for not being interested. 
The conflict is overshadowed by other news. The 
pressure on Sudan and China must increase drasti-
cally”.

Despite hundreds of thousands of deaths, millions of refugees and gross human rights violations, 
Darfur hardly receives international attention or media coverage. A UN peace force is in the making 
though, but it remains to be seen wether it will be able to actually achieve something. Mr.dr. Rolanda 
Oostland paints a bleak picture. text Gert van der Ende, phototography ANP

SOLUTION DARFUR STILL NOT IN SIGHT

A man waits to be seen by a doctor at a clinic assisted by the African Union Mission in the Sudan (AMIS) just outside their Has-
kanita mission group site, southern Darfur, 22 July 2007. 
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EU WORKS ON 
‘BLUE CARD’ 
FOR SKILLED 
MIGRANTS
According to the Financieele Dagblad newspaper, 
EU Justice commissioner Franco Frattini is working 
on an EU work permit for highly skilled employees 
from outside the EU. The permit is believed to be 
valid for five years. Skilled migrants from outside 
the EU will be able to move between member states 
much more easily within that period. Frattini’s plan 
will allow the migrant to move on to a next country 
after two years.
Then, he or she will be able to move on each year. 
This new piece of legislation resembles America’s 
‘green card’ system. In all likelyhood, it will be 
even be called ‘blue card’; the color blue referring to 
the EU flag. At the launch, probably this autumn, 
it will be revealed whether all industries will be 
opened to highly skilled employees, or only those 
industries with personnel shortages. Hop

LIBRARY

Opening hours
From September 4th, the circulation and informa-
tion desk is open until 7.00 pm on Tuesdays and 
Wednesdays. Books requested before 6.46 pm can 
be collected that same evening.

EUREKA fair
Was your picture taken at the Library stand on the 
Eureka fair? See our website www.eur.nl/ub for 
your picture!

New: chat with the Library
From September 3rd you can, besides using the 
phone or e-mail, contact the Library by chat. Please 
visit our website for more information.

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

408 2323. Opening hours: working days from 9.30 - 
17.00 hours. Website:  www.eur.nl/esscinternational

ERASMUS CULTUUR

Enjoy cultural Rotterdam with Erasmus Cultuur!
There is much to do in Rotterdam. All you need to 
know is where and when to find it. Let Erasmus Cul-
tuur be your guide. Erasmus Cultuur is the cultural 
office of the Erasmus University Rotterdam and 
organises a wide range of cultural activities and 
courses for all students of EUR. 

Courses
Erasmus Cultuur offers a quite diverse range of 
courses. You can take R&B singing lessons, guitar 
lessons or learn to paint. There are autumn and 
spring courses, nearly all of which are offered by 
the SKVR (Rotterdam Art Institute), the largest 
course institute in Rotterdam with professional 
instructors). 

Theatre performances with discounts
Want to explore the Rotterdam theatre houses and 
main concert hall? With Erasmus Cultuur you can 
buy tickets for various theatre performances in the 
upcoming season with special studentdiscounts.

Cultural activities/ events
Erasmus Cultuur organizes all kind of events 
throughout the year. A open-aircinema on Sept 18, a 
Coversongfestival, a Bandcontest, a Student-Room-
Festival and Tilt, a studentfestival on campus. If you 
want to participate in one of these events, you are 
welcome! 

More information
More information about the courses, performances 
and events can be found on the website of Erasmus 
Cultuur www.eur.nl/erasmuscultuur/english, or 
in the english brochure of Erasmus Cultuur. Enrol-
ment for the courses in fall 2007 is possible until 
October 1.
Erasmus Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
010-4081394, erasmuscultuur@oos.eur.nl

AIESEC

International internships
Are you ready for a unique experience abroad? Are 
you a proactive person, motivated and flexible? 
Then this is your chance to apply for an AIESEC 
internship! Keep an eye out at www.aiesec.nl for 
the precise date and location of our information 
evening.

SERVICE

E S S C

The shows are known for being unconventional 
and experimental. This year’s theme is “the horizon 
is here”, which will allow for theatre experience 
standards to be re-set. The result can be curious, 
yet dead-boring as well. American theatre group, 
“The Nature Theatre group of Oklahoma, does a 
four-hour show, in English, based on more than 100 
hours of their own recorded telephone calls. 
Korean-American performer Young Jean Lee plays 
with clichés about Asian people. Quite logically, the 
name of her show is “Songs of the Dragons Flying 
to Heaven”.
“That Night Follows Day” is British director and 
artist Tim Etchells’ show, in which children address 
grown ups in ways full of humour. On the stage 
there will be seventeen children lined up, rang-
ing between eight and fourteen years of age. They 
re-confront the adults with well-meant rules and 
parental care. 
Director Linah Saneh, from Beirut, wants to be 

cremated after death. However, in Lebanon this is 
not allowed. She refuses to comply with the law, 
causing some macabre thoughts to take hold in her 
during her show, which is called “Appendice”. 
In addition, during the International Selection 
weeks, there will be discussion rounds about 
the festival’s themes. Michaël Zeeman will lead 
one debate with Hermann von Dunk, (Utrecht 
University), Maarten Doorman, (University of 
Amsterdam), Maria Grever, (Erasmus University 
Rotterdam) and performers Linah Saneh and Rabi 
Mroué. This debate is about the current use of his-
tory and how much, or how little horizon a person 
can take. AA

The (International) Selection at the Rotterdamse 
Schouwburg starts at Friday 7 September and ends at 
Saturday 22 September. More information, (in Dutch), 
on: www.deinternationalekeuze.nl

THE INTERNATIONAL SELECTION
Each year, the Rotterdam Theatre, the “Rotterdamse Schouwburg”, heralds its new season with 
the International Selection. This year, theatre groups from America, Germany, Italy, Lebanon 
and other countries will perform during this three week event.

Still from ‘ Tien Geboden’ .        Stil from ‘History Tilt’.



MIJN OUDERS
In de eerste aflevering van Erasmus Magazine 
van dit studiejaar stond een studiekansentest. 
Aankomende studenten werd een blik in de 
toekomst gegund. Wie de test invulde, wist 
wat voor een student hij zal zijn. Ik ben geen 
aankomend student, maar ik twijfel elk jaar wel 
of ik weer zal gaan studeren. Er moet nog een 
master worden behaald. De uitslag van de stu-
diekansentest zegt echter: ‘Zou je wel gaan stu-
deren?’ Deze retorische vraag komt ondermeer 
voort uit mijn antwoord op het waarom achter 
de studiekeuze (vraag 2). Ik kruiste antwoord 
C aan en scoorde het minimale aantal punten: 
één. Antwoord C luidt: ‘Mijn ouders, mijn omge-
ving, iedereen studeert.’
   Beste student, die ook dit antwoord heeft 
aangekruist, je hebt waarschijnlijk een op-
dringerige moeder en een succesvolle vader. 
Je broer en je zus studeren beiden en van jou 
wordt hetzelfde verlangd. Zelf droom je van 
andere dingen: verre reizen, kroegen zonder 
sluitingstijd, een oude auto die om tijd en 
toewijding vraagt. Ooit ben je verliefd gewor-
den en is je hart doorboord door een harpoen. 
Sindsdien luister je veel naar de muziek van 
CocoRosie omdat deze muziek je troost. Je wilt 
eigenlijk eeuwig een kind zijn, je wilt helemaal 
niet studeren. Maar je moeder is opdringerig en 
je vader succesvol. Troosten kunnen zij je niet. 
Als je met hen aan tafel zit, voel je je eenzaam. 
Er wordt je gevraagd of je er zin in hebt, in de 
studie economie, rechten of bedrijfskunde. Je 
knikt want je kunt niet praten. Er zit grind in je 
keel. Met je broer en zus kun je ook niet praten. 
Zij hebben de tijd van hun leven. Ze verlangen 
niet naar de buitenwereld. Ze zijn gelukkig in 
de studentenwereld. 
   Je bent bang, student. Bang, voor het leven 
dat komen gaat. Het leven dat eigenlijk niet 
jouw leven is: economie, rechten of bedrijfs-
kunde. ’s Nachts lig je wakker en staar je naar 
het plafond. Je vraagt je af waarom je niet net 
als alle anderen bent. Waarom je je aangetrok-
ken voelt tot de poëzie van Menno Wigman. 
Waarom je zo jong al heimwee hebt naar het 
verleden. Beste student, je moet je moeder 
ongelukkig maken en je vader teleurstellen, 
maar dat kun je niet. Daarom huil je zachtjes 
als je CocoRosie hoort zingen: ‘I always knew I 
would spend a lot of time alone/No one would 
understand me/Maybe I should go and live 
amongst the animals.’

Ernest van der Kwast

Wat wil je na je studie gaan doen? “Dat weet ik niet precies, maar ik heb wel altijd mensen willen helpen. 
Jammer genoeg is deze opleiding vrij theoretisch gebleken. Het onderwijs is meer gericht op onderzoek dan op 
hulpverlening. Het komende halfjaar ga ik een stage lopen bij Stichting De Hoop in Dordrecht, waar versla-
vingszorg wordt geboden op christelijke grondslag. De Hoop is een evangelische organisatie die, mede dankzij 
een reïntegratietraject, goede resultaten boekt bij de behandeling van verslaafden. De terugval is klein. Ik hoop 
er een basisaantekening psychodiagnostiek te halen. Die is onderdeel van de vooropleidingseisen om de oplei-
ding GZ-psycholoog te kunnen doen. Zo ga ik alsnog richting gezondheidszorg en hulpverlening.”

Is die christelijke invalshoek van De Hoop belangrijk? “Voor mij is dat heel belangrijk. Ik ben christelijk opge-
voed en actief lid van Youth for Christ. De afgelopen week ben ik als social leader van een stepdance-groep op 
het Flevofestival geweest. In een tentje heb ik drie nachten doorgebracht op een groots festival voor christelijke 
jongeren, met dans, veel muziek, theater en discussies.”

Ben je gelukkig? “Ja.”

Waarom? “Omdat ik goede mensen om me heen heb, een goede relatie met mijn familie heb en op een heerlijke 
jeugd terug kan kijken. Sinds een jaar ben ik getrouwd met Dennis, en dat draagt zeker bij aan mijn geluk. Vijf 
jaar geleden volgde ik een studie theologie aan het European Nazarene College in Zwitserland, waar ik een jaar 
intern verbleef. Dennis zat daar ook en hij heeft vier jaar vol gemaakt. Hij is Duitser en omdat de taal op het 
college Engels was, spreken we nu een allegaartje van Engels, Duits en Nederlands. Dennis werkt nu als jeugd-
predikant in de Zaanstreek en we zoeken er momenteel naar een huisje, liefst met een extra kamer. We willen 
uiteindelijk wel kinderen, maar nu nog even niet.”

Espresso

Lara Mohn, vijfdejaars psychologie
Leeftijd: 22 jaar
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Woonplaats: Rotterdam  tekst en fotografie Ronald van den Heerik




