
RO
TT
ER
DA
M 

SP
EC
IAL

IN 
HE
T 

KA
DE
R 

VIERT
DE
STAD

VIJFENZEVENTIG 
JAAR WEDER
OPBOUW

VA
N 
RO
TT
ER
DA
M

20
16/17

LARGE EU
RO

PEAN CITIES
O
F T HE FUTU

RE
 

FINANCIAL 
TIMES

ROTTERDAM 
BOVENAAN
IN DE FOREIGN
DIRECT INVESTMENT INDEX 

#08 - APRIL 2016
WWW.ERASMUSMAGAZINE.NL

EN SPAANSE, DUITSE, FRANSE

ROTTERDAM
HAAR
MET IN

GEDURFDE

ARCHI TECT
 UURHET BIJZONDER

DE MARKT
HAL

VOLGENS FINANCIAL
TIMESITALIAANSE, CANADESE KRANTEN





INHOUD03

Rubrieken
04 Uitvergroot
Een koffer met niks erin

06 De afgelopen maand

08 De Kwestie
Consument verdwaalt in 
keurmerk-oerwoud
Consumentenorganisaties klagen over een 

wildgroei van ‘vage’ keurmerken en eisen een 

simpeler systeem. Maar wie controleert de 

controleurs? 

35 De voorzitter
Olivier Flinterman, Erasmus 
Dance Society

36 Cultuur- en sportagenda 

39 Colofon

Columns
34 Giorgio Touburg
Innovatie

38 Wouter Meijer
Groene vingers

Wetenschap
26 De Bewering 

‘Huisartsen 
machtiger dan 
gedacht’

Rotterdam- 
special
12 Onderzoeksverhaal
Wat vinden studenten van 
Rotterdam?
Rotterdam staat niet bepaald bekend als stu-

dentenstad, maar de gemeente doet er alles 

aan om hogeropgeleiden aan te trekken en te 

behouden. Hoog tijd voor de vraag hoe stu-

denten zelf naar Rotterdam kijken.  

16 Interview
Stadshistoricus Paul van 
de Laar
Het bombardement van 1940 heeft er in 

Rotterdam letterlijk en figuurlijk ingehakt. 
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voor in de plaats gekomen. EM bezocht met 

Paul van de Laar  vijf plekken die de 

wederopbouw in zijn ogen het best typeren. 
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Stel, je hebt een gé-wél-díg idee voor een be-

drijf en je groeit uit je zolderkamer. Waar kun 

je dan heen in Rotterdam? Om daarachter te 

komen, brengt EM het start-uplandschap 

voor je in kaart.
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Het zijn industriesteden die al eeuwen 

moeten vechten voor hun bestaansrecht. 

Maar juist daardoor hebben second cities 

een ongekende veerkracht. Een zoektocht 

naar de Rotterdamse identiteit.
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Rotterdam onbewolkt
In 1980 stapte fotograaf Peter Elenbaas voor 

het eerst in een vliegtuigje om luchtopnames 

te maken. Na een handvol boeken over 020 

heeft hij nu ook een boek met luchtfoto’s van 

Rotterdam gemaakt.

Bakfietsmoeder
Ik heb een bakfiets, twee dotten van stads-
kindjes, een man met een creatief beroep 
(en baard!), we wonen in een klushuis in 
Rotterdam-West en ik ben enorm betrok-
ken bij de wijk en de stad. Daarmee ben 
ik de droom van het huidige stadsbestuur, 
maar vooral trots Rotterdammer te zijn.
En dan te bedenken dat ik als tiener 
in Amsterdam wilde wonen later. Van 
Rotterdam had ik geen weet. Eén keer 
bezocht ik de stad, in 1985 tijdens de 
Fenomena. Dertien jaar later verhuisde ik 
echter naar Rotterdam. Hoe gaan die din-
gen: de stad lag tussen de studentensteden 
Delft en Tilburg en het compromis was om 
– ongeveer – halverwege te gaan samenwo-
nen. Rotterdam was goedkoop, en ook een 
grote stad. De eerste jaren laveerden we 
tussen de heroïnehoertjes en junks op me-
trostation Marconiplein. Er was weinig te 
doen in de stad, we vermaakten ons thuis. 
Waarom we dan toch in de stad bleven 
wonen? Laten we het er op houden dat we 
de Rotterdamse lente voelden aankomen. 
Dat de stad de belofte in zich droeg om 
uit z’n schulp te kruipen, niet alleen voor 
de buitenwereld maar ook voor ons – de 
Rotterdammers zelf. 
De wervelwind aan positiviteit van de laat-
ste jaren, draait wat mij betreft niet om de 
– inmiddels geijkte – toeristische toplijst-
jes, al is het goed dat er trekpleisters zijn 
als de Markthal, de SS Rotterdam en het 
Centraal Station. Wat ontroert, is de stad 
zelf; die kruipt onder je huid. De mensen, 
die er zijn, die er bleven, die er wat van ma-
ken. De ongelooflijke energie die er is, bij 
oud en jong, om het cocon open te breken 
om te laten zien hoe mooi de stad is. 
Daarom in het hart van deze EM een 
Rotterdamspecial om de stad te 
vieren 75 jaar na de wederop-
bouw. Het werd onderhand ’ns 
tijd!

Wieneke Gunneweg, 
Hoofdredacteur Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl
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Een koffer 
met niks erin
Als de medische studen-
ten al lang naar huis zijn, 
repeteren op dinsdag-
avond in diverse zaaltjes 
van het Erasmus MC leden 
van studententoneelver-
eniging RISK hun toneel-
stuk. Dit gemaskerd vijftal 
maakt deel uit van een ge-
heel uit buitenlandse stu-
denten bestaande groep, 
die medio juni het door 
hen zelf in elkaar gesleu-
telde toneelstuk (onder de 
bezielende leiding van re-
gisseuse Cézanne Tegel-
berg) ‘A suitcase full of 
absolutely nothing’ op de 
planken zal brengen. Het 
vijf kwartier durende stuk 
is een soort filosofische 
zoektocht van de mens – 
iedereen zoekt immers 
iets in zijn leven? Er wordt 
niet echt een verhaal ver-
teld, aldus Tegelberg, het 
stuk breekt met alle thea-
terconventies. Wel is er 
veel beweging, afgewis-
seld met hier en daar een 
monoloog of dialoog. En 
hoe zit het dan met die 
koffer in de titel? Daar-
over meldt de flyer: Whe-
re a suitcase full of no-
thing can in fact become 
anything, and where peo-
ple are reduced to the 
thing that defines each 
one of us: that which we 
seek.



Ergens rond 2000 
moet het gebeurd 
zijn: de multiculture-
le samenleving werd 
plotseling niet langer 
als iets nastrevens-
waardigs gezien. An-
no 2016 is het woord 
multicultureel zelfs 
voor linkse politici 
besmet geraakt. De 
enige plek waar nog 
dapper weerstand 
wordt geboden aan 
het monoculturalis-
me, is de Internatio-
nale Studentenbaro-
meter.

Een van de factoren in de 
Studentenbarometer, een on-
derzoek van bureau i-graduate 
op 159 universiteiten over de 
hele wereld, was namelijk de 
mate van multiculturaliteit. 
Maar liefst 93,7 procent van de 
internationale EUR-studenten 
gaf de ‘multicultuur’ op de 
Erasmus Universiteit een 
duimpje omhoog. En daar-
mee staat de Rotterdamse 
universiteit trots op de derde 
plaats, wereldwijd. EM kopte 
‘Erasmus Universiteit meest 
multiculturele universiteit 
van Nederland’. 
Niet dat iedereen zich in die 
trots kon vinden natuurlijk: 
EM kreeg als boodschapper 
een lading negatieve reacties 
over zich heen. Want hoe kon 
een betwist begrip als ‘multi-
cultureel’ nu als iets positiefs 
gezien worden? Maar op een 
universiteit met de grootste 
groep internationale stu-
denten van Nederland (op de 
‘Duitse kolonie’ in Maastricht 
na) lijkt multiculturalisme 
eerder een gegeven, dan iets 

wat nagestreefd of bestreden 
moet worden. In Rotterdam 
lopen nu 4.577 studenten van 
vreemde bodem rond, volgens 
de meest recente cijfers. Dan 
hebben we het dus over zo’n 
15 procent van het totaal aan-
tal studenten, en ieder van hen 
neemt zijn eigen cultuur mee.
Wellicht zijn al die buiten-
landse studenten meteen 
een verklaring voor de dra-
matische opkomst bij het 
Oekraïnereferendum. De arme 

leden van stembureau ‘C-hal’ 
zagen woensdag 6 april slechts 
351 studenten en medewer-
kers richting stemhokje stap-
pen. Die stemden overigens, 
in tegenstelling tot de rest van 
Rotterdam, in meerderheid 
vóór het associatieverdrag. 
En ja, ook voor hoogopgelei-
den was het stembiljet zéér 
ingewikkeld: maar liefst vijf 
bezoekers van het stembureau 
presteerden het een ongeldige 
stem uit te brengen. Benieuwd 
hoe die hun multiple-choice-
tentamens halen.
Het zijn overigens niet altijd 
studenten die falen bij tenta-
mens. Ook docenten willen nog 
weleens grandioos de mist in 
gaan, zoals in maart duidelijk 
werd tijdens een rechtszaak. 
Een docent bij de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen plan-
de een tentameninzage zo laat, 
dat het de universiteit op een 
schadevergoeding van 9000 
euro kwam te staan. Door de 
late inzage bleek pas op 4 sep-
tember dat een studente haar 
tentamen, en dus haar ba-
chelor, toch gehaald had, net 
te laat voor de inschrijvings-
deadline van een master aan 
de Vrije Universiteit. Het meis-

Trots op de multiculti
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tekst ELMER SMALING

→Bij ESN is multiculturalisme volstrekt normaal

→ Het lot van afgestudeerde bachelorstudenten, volgens de EUR



je ging in arren moede een jaar 
in een schoenenwinkel wer-
ken, maar won wel de rechts-
zaak die ze tegen de EUR had 
aangespannen. De universiteit 
probeerde er tijdens de rechts-
zaak nog onderuit te komen 
met de ‘chique’ opmerking dat 
een middelmatige studente als 
zij toch geen enkele kans op 
een baan had, en dat ze dus 
geen schade had geleden. 
Dat de universiteit daarmee 
impliceerde dat het halen 
van een bachelordiploma aan 

de EUR geen enkele garantie 
voor een goede positie op de 
arbeidsmarkt is, werd in alle 
middelmatigheid even verge-
ten. Het zal koren op de mo-
len zijn van het Interstedelijk 
Studentenoverleg (ISO), dat 
onlangs pleitte voor meer 
objectieve informatie over 
arbeidsmarktperspectieven.  
Bij de voorlichting van de 
Erasmus School of Law bij-
voorbeeld staan nu nog gra-
tuite zinnen als: ‘Volgens 
peilingen van de laatste jaren 
werkt een groot deel van de 
Rotterdamse juristen in de 
juridische sector.‘ De studie-
bijsluiter, met daarin officiële 
overheidsinformatie over de 
arbeidsmarkt, zou verplicht 
gepubliceerd moeten worden 
op de sites van de faculteiten, 
vindt het ISO. De studenten-
bond ziet daarbij wel over het 

hoofd dat júist die bijsluiter 
net onder vuur ligt : in de be-
rekening van de kans op een 
baan op niveau werd gemaks-
halve het deel werklozen niet 
meegerekend, waardoor de 
percentages veel te hoog uit-
vielen. Hopelijk wordt dat snel 
hersteld.
Een mooi en emotioneel mo-
ment tijdens de afgelopen 
maand was de opening van 
een nieuwe tentoonstelling 
in de Erasmus Galerij. Daar 
werd op 31 maart door haar 
collega, haar zus en haar 
dochter een expositie geo-
pend over Carmen Heijmerink. 
Heijmerink was het hoofd 
Kunstzaken van de universi-
teit, tot ze in 2014 samen met 
haar collega Jeroen Bodewits 
om het leven kwam bij een 
ernstig auto-ongeluk. Op de 
expositie zijn werken te zien 
die Heijmerink na aan het 
hart lagen, waaronder werken 
van Bodewits, M.C. Escher en 
Erwin Olaf. Opschieten, want 
de parels van de collectie zijn 
nog tot 12 mei te zien.
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→ Het werk van Jeroen Bodewits

De maand 
in cijfers

6,7 x
In de online rubriek 
Woudestein vs. Hoboken 
vergelijkt EM de verschil-
len tussen de campus en 
het terrein van het Erasmus 
MC. Het eerst dat opvalt: op 
Woudestein lopen veel meer 
studenten rond: bijna zeven 
keer zoveel. 

Het nieuws van de afgelo-
pen maand in drie cijfers 
samengevat. Studenten 
stemmen anders dan de rest 
van de stad, vier op de vijf 
zit dronken op de fiets en 
Woudestein is veel groter 
dan Hoboken.

67,7 procent
Iets meer dan twee derde 
van de kiezers die zich tijdens 
het referendum meldden bij 
het stembureau op de cam-
pus, stemden vóór het asso-
ciatieverdrag met Oekraïne. 
Toevalligerwijs was de uitslag 
daarmee het spiegelbeeld 
van de Rotterdamse uitslag: 
in de hele stad stemde juist 
twee derde tegen. 

80procent
Tja, wat moet je anders als je 
bezopen de kroeg uitrolt en 
je moet nog een paar kilome-
ter naar huis. Dan neem je de 
fiets. Maar dat mag helemaal 
niet: de regels zijn zelfs even 
streng als bij autorijden. Toch 
zitten vier op de vijf studen-
ten ’s nachts dronken op de 
fiets, blijkt uit een steekproef.

EUR 
moet van 
rechter 
9.000 euro 
betalen 
aan stu-
dente

→ Het bleef stil in het stemhok



Stel: ik ga nu keurmerken tellen in de supermarkt. 
Hoeveel kom ik er dan tegen? “Dat durf ik niet pre-
cies te zeggen…”

Noemt u er eens tien. “Utz, Fairtrade, EKO - er zijn 
er vele tientallen, ik heb ze zo niet paraat.” 

En dan bent u nog dagelijks met deze keurmerken 
bezig. Volgens de onafhankelijke duurzaamheidsor-
ganisatie Milieu Centraal zijn het er tweehonderd. 
De gemiddelde consument ziet door de bomen het 
bos niet meer. Waarom zijn er zoveel? “Iedereen kan 
een keurmerk beginnen, of dat nu een fabrikant, 
een sector of een internationale ngo is. Elke in-
stantie die een keurmerk uitgeeft, heeft zijn eigen 
voorkeuren. De een richt zich op het behoud van 
regenwouden, de ander op inkomensverbetering in 

ontwikkelingslanden. En ook concurreren keurmer-
ken met elkaar. Iedereen wil het dominante keur-
merk zijn. Daarom doet menig keurmerk water bij 
de wijn.”

Is dat niet gek? “In zekere zin wel. Het dilemma is 
echter dat je marktaandeel verliest als je te streng 
bent. Het is balanceren. Je moet de boel in de gaten 
houden, anders stelt je keurmerk niets voor. Maar 
omdat je klanten – de aanbieders van producten – 
wilt behouden, moet je af en toe iets door de vingers 
zien. Ook een keurmerk heeft inkomsten nodig.”

Want, als je een Fairtrade-label wil, moet je daarvoor 
betalen? “Ja.”

Hoeveel? “Dat hangt af van de grootte van het be-
drijf. Het varieert van enkele honderden tot tiendui-
zenden euro’s. Met name voor kleine boeren is dat 
veel geld. Dat is een van de problemen van de enor-
me groei aan keurmerken. Een boer met meerdere 
afnemers moet voor hetzelfde product meerdere 
malen een certificeringsproces doorlopen.”

Waarom hebben we keurmerken? “Ze voorzien in 
een informatiedeficiëntie. Je beoordeelt een pro-
duct op kwaliteit en prijs, maar er zijn ook dingen 
die je niet kunt zien aan het product zelf. Volgens 
welke ecologische en sociale processen het product 
tot stand is gekomen bijvoorbeeld. Aan een iPho-
ne zie je niet onder welke omstandigheden hij ge-
maakt is, en aan een banaan proef je niet of er pes-
ticiden gebruikt zijn. Keurmerken verschaffen daar 
informatie over.”

Frank Wijen is universitair hoofd-
docent bij de afdeling Strategic 
Management and Entrepreneur-
ship aan de Rotterdam School of 

Management. Hij doet onderzoek 
naar instituties voor duurzame be-
drijfspraktijken, met name inter-
nationale zelfregulering. Hij redi-

geerde onder meer twee edities 
van ‘A handbook of globalisation 
and environmental policy’.

Consument 
verdwaalt 
in keurmerk-
oerwoud 

De kwestie. Consumentenorganisaties klagen over een wildgroei van ‘vage’ 
keurmerken en eisen een simpeler systeem. Maar wie controleert de controleurs? 
Frank Wijen: “Er zijn natuurlijk producenten die de boel proberen te flessen.”

tekst GEERT MAARSE 
beeld UNIT20

DE  KWESTIE08 



DE  KWESTIE09 

 ↘

Kamerleden Fatma Koser Kaya van D66 en Bart 
de Liefde van de VVD pleitten voor aanpak van de 
wildgroei aan keurmerken. Is dat een goed idee? 
“Volgens mij wel. Je zou kunnen pleiten voor het sa-
menvoegen van bepaalde keurmerken die erg veel 
overlap hebben. En evident misleidende of inhouds-
loze keurmerken kunnen verbieden.”

Noemt u eens een keurmerk dat totaal zinloos is? 
“Het is meer een wettelijk voorgeschreven label: het 
meten van de relatieve uitstoot van CO2 van nieuwe 
auto’s. In sommige landen, waaronder Nederland, 
wordt een beoordeling op een schaal van A tot G 
gegeven op basis van een vergelijking met andere 
auto’s in dezelfde categorie. Dit houdt dus in dat 
een energieslurpende SUV een label A kan krijgen, 
terwijl hij twee keer zoveel broeikasgassen uitstoot 
als een kleine auto met label C. Dat vind ik totale 
misleiding.” 

In de supermarkt hebben we het veelbespro-
ken groene en blauwe vinkje van de Stichting Kies 
Bewust. Een stichting die – zo weten we inmiddels – 
is opgericht door Unilever, Campina en Albert Heijn. 
Dat is pure volksverlakkerij, toch? “Het is goed om 
te beseffen dat de partijen achter elk keurmerk 
een politiek of economisch motief hebben. En er 
zijn natuurlijk producenten die de boel proberen te 
flessen. Dat wil echter niet zeggen dat keurmerken 
niets voorstellen. Het vinkje wekt misschien ten on-

rechte de indruk dat dit een objectief oordeel en dus 
een gezond product is. Maar dat geldt in wezen voor 
alle keurmerken. Het zijn per definitie onvolmaakte 
instrumenten.”

U drukt zich wel voorzichtig uit. “De vraag is of het 
beter is om een imperfect keurmerk te hebben 
dan helemaal geen keurmerk. Door de bank geno-
men kun je beter íets hebben dan níets. Neem het 
voorbeeld van het Beter Leven-keurmerk van de 
Dierenbescherming, waarbij vlees en eieren kun-
nen scoren tot en met drie sterren. Met één ster stelt 
dat keurmerk niet zo veel voor. Maar voor veel pro-
ducenten is dit een opstapje naar een tweede of der-
de ster, die wel wezenlijk bijdragen aan verhoogd 
dierenwelzijn.” 

Kan ik morgen een keurmerk oprichten? “Ik denk 
het wel.”

En dan moeten mensen mij maar vertrouwen? 
“Precies. Het is aan de consument om te beoordelen 
in hoeverre de certificerende partij geloofwaardig 
is. En ook: welke invulling die partij aan duurzaam-
heid geeft. Daarmee kom je bij de moeilijkheid. 
Duurzaamheid is voor de een papieren in plaats van 
plastic zakken gebruiken. Voor de ander is het een 
organisch productieproces. Weer een ander vindt 
dat de mens centraal moet staan. Duurzaamheid 
is een containerbegrip dat iedereen op zijn eigen 



manier kan uitleggen. Iedereen kan het claimen. 
Producenten die hun eigen keurmerken lanceren 
zijn natuurlijk allesbehalve onafhankelijk. Ik ben 
een voorstander van sectorale, of zelfs sectorover-
stijgende, keurmerken, ook om de wirwar aan keur-
merken te beteugelen. Het punt is alleen dat deze 
alomvattende keurmerken – die zowel van toepas-
sing zijn op een textielproducent als een cacaoboer 
– dusdanig generiek zijn, dat er allerlei vaagheden 
en dus ontsnappingsmogelijkheden ontstaan.”

Waarom is er geen ministerie dat de keurmerken 
controleert? “Dat zou een goed idee kunnen zijn. 
Nu heb je allerlei verschillende clubs, zoals Sins 
of Greenwashing en Rank a Brand, die duurzaam-
heidsclaims van bedrijven beoordelen. Het lastige 
is dat er niet één controlerende instantie is.”

In Groot-Brittannië hanteren ze een stoplichtsys-
teem. Rood is onverantwoord, oranje is iets beter, 
groen is goed. Dat is dan toch veel duidelijker? “Het 
klinkt mooi, maar de vraag is welke eisen eraan ten 
grondslag liggen. Die criteria zijn politiek beladen. 
De een vindt gelijke lonen belangrijk, de ander de 
vrije markt. De een wil alles organisch, de ander wil 
betere landbouwpraktijken. De een wil alles lokaal, 
de ander wil kleine boeren in ontwikkelingslanden 
ondersteunen. Wat doe je met een product dat goed 
scoort op milieu, maar minder op sociale onderde-
len? En hoe integreer je ongelijksoortige milieuef-
fecten als biodiversiteit en giftigheid? Dan is er nog 
een ander aspect: wij hebben sterk de neiging om 
door een westerse bril te kijken, en bijvoorbeeld 
kinderarbeid te veroordelen. Maar ook kinderarbeid 
is niet altijd slecht.”

Pardon? “In een ideale wereld bestaat geen kinder-
arbeid. Mijn stelling is echter dat de alternatieven 
soms erger zijn, en dat directe, rigoureuze maat-
regelen vaak een averechts effect hebben. Enkele 
decennia geleden bleek dat de ballen die tijdens 
het WK voetbal gebruikt werden, door kinderen in 

elkaar gestikt waren. Na een massale verontwaardi-
ging werden de, in gezinsverband georganiseerde, 
Pakistaanse producenten in de ban gedaan. De wes-
terse wereld zei: dat hebben we goed gedaan. Maar 
uit een studie van collega-onderzoekers bleek dat 
die betreffende gezinnen vervolgens verder in de 
armoede waren weggezakt.”

Ynte van Dam, marketingonderzoeker in 
Wageningen, promoveerde afgelopen maand op 
een onderzoek waarin hij laat zien dat positieve 
keurmerken nauwelijks effect hebben. Als je echt 
iets wil bewerkstelligen, beweerde hij, moeten we 
negatieve keurmerken gaan hanteren. Wat vindt 
u daarvan? “Het is de ‘naming and shaming’-stra-
tegie: een botte bijl. Op de korte termijn kan dat 
effect hebben. Maar op de langere termijn werkt 
het niet om mensen te bombarderen met negatie-
ve informatie, dus je moet daar heel terughoudend 
mee zijn. Organisaties als Greenpeace deden ooit 
niets anders dan bedrijven aan de schandpaal na-
gelen. Maar wat ze nu veel meer doen, en dat vind 
ik eigenlijk wel goed, is bedrijven aanwijzen die het 
goed doen. Dan krijg je een positieve dynamiek, 
waarmee bedrijven beseffen dat ze niet alleen maar 
boosdoener zijn.” 

In Groot-Brittannië wordt nu de suikertaks inge-
voerd. Met sigaretten gebeurt dit al langer. Waarom 
kiezen we er niet voor om op eenzelfde manier om 
te gaan met producten die niet duurzaam zijn? “Het 
is heel makkelijk om te concluderen dat sigaretten 
niet gezond zijn. Maar het duurzaamheidsgehalte 
van veel producten is heel moeilijk in kaart te bren-
gen. Zo zijn er keurmerken voor spijkerbroeken op-
gezet, bijvoorbeeld door Kuyichi, maar dan heb je 
te maken met producenten van garen, van stof, van 
knopen, noem maar op, in verschillende landen. 
Om zo’n keten helemaal in kaart te brengen en ef-
fectief te reguleren, is heel moeilijk.”

Wat doet u, in de supermarkt, bij het schap met cho-
colade? “Als er chocolade met een keurmerk is, dan 
kies ik daar wel voor.”

U bent nog niet cynisch geworden? “Nee, dat moet je 
niet doen. Ook laagdrempelige keurmerken hebben 
een functie. Op het moment dat je een ontwikkel-
traject inzet als producent, krijg je vaak de smaak 
te pakken en ontdek je de voordelen. Het begint als 
symboolpolitiek, gericht op het behagen van de pu-
blieke opinie, of onder dwang van afnemers. Maar 
uiteindelijk gaan veel bedrijven ernaar streven om 
hun productieproces echt te verduurzamen.” ↙

DE  KWESTIE10 

‘De vraag is of het beter is 
om een imperfect keurmerk 
te hebben dan helemaal geen 
keurmerk’  ↘ Frank Wijen
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Het is een stad die je moet le-
ren kennen, waarna je er on-
getwijfeld van gaat houden”, 
zo omschrijft een van de res-
pondenten haar band met de 

stad. “Rotterdam maakt me nieuwsgierig, 
waardoor ik alles in de stad wil ontdek-
ken”, schrijft een ander. Nog eentje: “We 
beginnen elkaar steeds beter te leren ken-
nen.” Om er maar een cliché tegenaan te 
gooien: Rotterdam is een stad die je gaan-
deweg moet leren waarderen.
In Rotterdam wonen 17.521 uitwonen-
de studenten. Iets meer dan de helft van 
hen studeert aan de Erasmus Universiteit. 
Een schijntje als je dat aantal afzet tegen 
het totale aantal Rotterdammers, maar in 
Kralingen, het stadscentrum, Delfshaven 
en Noord is minstens een op de tien in-
woners student. In een enquête onder 
ruim 250 studenten onderzocht EM hoe 
zij de stad ervaren. Voelen ze zich veilig 
in Rotterdam? Wat voor beeld hebben stu-
denten van de stad? En willen ze hier na 
hun afstuderen blijven? 

12 procent slachtoffer
van misdrijf
Van alle studenten zegt 12 procent wel-
eens slachtoffer te zijn geweest van een 
misdrijf in Rotterdam sinds ze hier stu-
deren. In drie op de vier gevallen gaat het 
om diefstal, inbraak of beroving. Roland 
Ekkers, woordvoerder van de politie 
Rotterdam, maakt zich geen zorgen over 
die cijfers. “Studenten lopen zeker niet 
meer risico om slachtoffer te worden dan 
andere groepen in Rotterdam. We hebben 
ook geen signalen in Rotterdam dat die 
groep extra aandacht krijgt vanuit de cri-
minele hoek.”
Hij vervolgt: “Studentenhuizen zijn vaak 
wél makkelijker toegankelijker en slech-
ter beveiligd dan andere huizen. Maar het 
ligt er maar net aan waar je woont: in een 
nieuw complex als The Student Hotel of in 
een oud huis op de Beukelsdijk.” Verder 
zijn er volgens Ekkers te veel variabelen 
om studenten te onderscheiden als aparte 
groep. Ze wonen in verschillende soorten 

huizen in verschillende wijken en zijn op 
straat niet per se herkenbaar als student. 
“Een student is niet vatbaarder voor iets 
als een straatroof dan een leeftijdsgenoot 
die bij de Albert Heijn werkt.”
Hoewel de cijfers niet helemaal verge-
lijkbaar zijn, lijkt het erop dat studenten 
zelfs minder vaak slachtoffer zijn van cri-
minaliteit dan andere Rotterdammers. 
Volgens de Veiligheidsmonitor 2015, een 
jaarlijks onderzoek in opdracht van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, ge-
meenten en politie, was 19 procent van 
de Rotterdammers in 2015 slachtoffer van 
criminaliteit.
Dat veel studenten weleens slachtoffer 
zijn van een misdrijf, is een slechte graad-
meter voor het veiligheidsgevoel van de 
Rotterdamse student. Slechts 2 procent 
geeft aan zich onveilig te voelen. Ruim 86 
procent van de studenten voelt zich veilig 
in de stad. De rest voelt zich niet veilig en 
niet onveilig. Tijdens het uitgaan voelt 5 
procent zich onveilig en in het openbaar 
vervoer is dat 4 procent.

'De stad leek mij 
industrieel, sfeerloos, 
saai en crimineel'
Rotterdam staat niet bepaald bekend als het prototype van 
een studentenstad. Lange tijd had je hier als hogeropgeleide 
niet zoveel te zoeken, maar inmiddels doet de gemeente er 
alles aan om hogeropgeleiden aan te trekken en te 
behouden. Hoog tijd voor de vraag hoe studenten zelf naar 
Rotterdam kijken. EM hield een enquête.

ONDERZOEK12 
tekst TIM FICHEROUX EN JOLENE MEIJERINK 
fotografie AYSHA GASANOVA
infographics UNIT20

Elke maand 
duikt EM in een 

onderwerp dat nader 
onderzoek verdient. Lees 

het dossier op www.
erasmusmagazine.nl
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KRALINGEN FAVORIETE KROEGEN

POPPODIUM

Dat veel studenten in Kralingen (28%), het 
centrum (28%), Delfshaven (14%) en 
Noord (9%) wonen mag geen verrassing 
heten, maar ook de wijk Prins Alexander 
herbergt 7% van de EUR-studenten. KROEGBEZOEK

19% zit 
minstens een 

keer per week in 
de kroeg, 37% 
minstens een 

keer per maand. 
16% gaat nooit 

in Rotterdam 
naar de kroeg.

De Witte Aap en Locus Publicus 
zijn populair onder studenten: beide 

etablissementen werden door 10% als 
favoriete kroeg genoemd. Ook BAR, 

Bed en Blender kunnen bij minstens 
5% de goedkeuring wegdragen.

Hoewel 93% van de studenten vindt dat er in Rotterdam 
genoeg te beleven is, geeft 1 op de 10 aan festivals, 
concerten of een extra poppodium te missen.

VEILIGHEID

voelt zich veilig in de stad. Slechts 2% 
geeft aan zich onveilig te voelen. In het 
openbaar vervoer (4%) en het uitgaan-
sleven (5%) voelen iets meer studenten 
zich onveilig.

86% 

WEEKENDEN

33% brengt ieder weekend in Rotterdam door, nog eens 
32% is meerdere weekenden per maand in de stad te vinden. 
19% besteedt zijn weekenden juist niet in Rotterdam.

14% 
van de studenten doet vrijwilligerswerk 

in Rotterdam. Daar zijn ze gemiddeld een 
kleine drie uur per week mee bezig.

VRIJWILLIGERSWERK

POSITIEVER OVER ROTTERDAM

Twee derde van de 
studenten is positiever over 

Rotterdam gaan denken sinds 
ze hier studeren. Onder 

studenten die ook in Rotterdam 
wonen is dat 60%

Drie kwart van de studenten 
heeft een bijbaan. 60% van hen doet 
dat werk in Rotterdam. Dat doen ze 

gemiddeld 11 uur per week.

BIJBAAN

3/4



Positiever beeld
‘Groot en intimiderend’, ‘lelijk en grauw’, of ‘kil en 
ongezellig’; veel studenten gebruiken dit soort ter-
men als ze hun oorspronkelijke beeld van Rotterdam 
geven. Ruim twee derde van de studenten heeft ech-
ter tijdens de studie een positiever beeld van de stad 
gekregen. Ze vinden de stad gezelliger, toegankelij-
ker of veiliger dan ze aanvankelijk dachten. “Ik zag 
er erg tegenop om naar Rotterdam te gaan. De stad 
leek mij maar industrieel, sfeerloos, saai en crimi-
neel”, vat een van de respondenten samen. “Nu zou 
ik niet meer weg willen. Er zijn zoveel toffe dingen 
aan de gang en leuke tenten om naartoe te gaan. Ik 
vind de Rotterdammers fantastische mensen, heer-
lijk recht voor zijn raap. Niet lullen maar poetsen.”
“Dat twee derde positiever over Rotterdam is gaan 
denken, verrast me niet”, zegt Judith Boer van 
Rotterdam Partners, de organisatie die de stad pro-
moot voor bewoners, bezoekers en bedrijven. “Je 
hoort vaak over Rotterdam dat het een stad is die 
je moet ontdekken. Een stad waar mensen in eerste 
instantie neutraal tegenover staan, maar er uitein-
delijk toch van gaan houden. Dat ligt wel in lijn met 
de verhalen die we horen.”

Blijven wonen en werken
42 procent van de studenten geeft aan van plan te 
zijn om in Rotterdam te blijven wonen. In verge-
lijkbare onderzoeken uit 2013 en 2010 – gedaan in 
opdracht van de gemeente – komt eenzelfde beeld 
naar voren. 35 procent van de studenten weet nog 

ONDERZOEK14 

‘Ik voel me 
niet helemaal 
Nederlander, 
maar wel 
Rotterdammer’
Naam: Lovisa Salomonsson (21)
Studeert: International Bachelor 
Arts and Cultures Studies

“Ik voel me niet helemaal 
Nederlander, maar wel Rotter-
dammer. Dat is ook mijn ant-
woord als iemand me vraagt waar 
ik vandaan kom. Eerst vertel ik 
dat ik uit Rotterdam kom, daarna 
pas dat ik Zweeds ben.
Toen ik de eerste keer in Rotter-
dam was om een kamer te zoe-
ken, voelde het alsof ik in een 
film was beland. De film met het 
verhaal waarin een meisje uit 
een klein dorpje verhuist naar de 
grote stad. Al die mensen om me 
heen die duidelijk wisten waar ze 
naartoe moesten, terwijl ik volle-
dig de weg kwijt was. Toch raakte 

ik niet in paniek, ik had vooral 
het gevoel dat ik het gemaakt 
had. Want zo voelt Rotterdam± 
als de stad waar succes binnen 
handbereik is.
Ik voel me veilig in Rotterdam. 
Gek eigenlijk, want er is genoeg 
gebeurd in de twee jaar dat ik 
hier woon. Toen ik hier net een 
paar weken woonde, werden 
er twee mensen in mijn straat 
neergeschoten. Een tijdje gele-
den werd er iemand in de buurt 
in zijn been geschoten, en mijn 
buurman is gevlucht omdat hij 
fraudeerde. Ook loop ik ’s avonds 
niet meer alleen over straat, om-
dat er bijna altijd iemand naast 
je komt lopen in een poging je 
te versieren. Om me veiliger te 
voelen houd ik altijd mijn sleu-
tels en telefoon bij de hand. Het 
is gewoon een kwestie van wen-
nen. Niet vergeten je fiets of 
huis af te sluiten en zorgen dat 
je in de avond niet meer alleen 
naar huis loopt. Dan komt het  
wel goed.”

12% 
van de studenten is 
weleens slachtoffer 
geweest van een misdrijf 
in Rotterdam. In drie 
kwart van de gevallen 
gaat het om diefstal, 
inbraak of beroving.

CRIMINALITEIT



niet of ze in de stad willen blijven wonen; de overige 
23 procent geeft aan dat Rotterdam na het afstude-
ren niet de plek is om zich te vestigen.
“Het is voor de stad heel belangrijk dat studen-
ten hier blijven na hun afstuderen”, zegt Boer. 
“Bedrijven die zich hier vestigen zoeken naar me-
dewerkers, ook naar hogeropgeleiden. Als je als 
stad kunt laten zien dat je arbeidskapitaal hebt, 
verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven  
en investeerders.”

Het aantal hogeropgeleiden in Rotterdam, mensen 
met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, 
is tussen 2003 en 2014 gestegen van 26 naar 35 
procent, iets hoger dan het landelijk gemiddelde, 
zo blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam 
2016. Daarmee blijft de stad nog wel achter bij 
andere grote steden als Den Haag (41 procent), 
Amsterdam (52 procent) en Utrecht (60 procent).
Als het aan de gemeente ligt, groeit het aantal 
hoogopgeleiden in de komende jaren. Het aantrek-
ken en behouden van studenten en net afgestu-
deerden is een belangrijk onderdeel van de onlangs 
gepresenteerde woonvisie van de stad. “Studenten 
en net afgestudeerden zijn belangrijk voor de dy-
namiek, uitstraling en economische veerkracht 
van Rotterdam”, is te lezen in die woonvisie. De ge-
meente wil vooral meer woningen in de particulie-
re sector realiseren, zodat er meer aanbod is voor 
hoogopgeleide starters. ↙
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‘Relaxed en 
open voor 
nieuwe dingen’
Naam: Maartje Leegsma (20)  
Studeert: Wijsbegeerte 

“Heel even ging ik weg uit 
Rotterdam om in Amsterdam te 
studeren. De studie was prima, 
maar toen ik daar rondliep, be-
sefte ik al heel snel dat ik daar 
helemaal niet wilde wonen. 
Dus pakte ik snel mijn biezen 
en schreef me in bij de Erasmus 
Universiteit. Ik wil hier nooit 
meer weg. Misschien tijdelijk, 
maar ik kom altijd weer terug.
Je kunt Rotterdam opdelen in 
vier gebieden: noord, zuid, oost 
en west. In oost wonen de rijke 
lui, in zuid wil je niet dood ge-
vonden worden en in noord is 
niets te beleven. Dan blijft west 

over. De plek waar mensen er 
gewoon wat van proberen te 
maken. Een plek waar mensen 
op straat koffiedrinken, waar je 
altijd muziek hoort en waar een 
gezellige sfeer hangt.
Ik ben opgegroeid in Schiebroek, 
dus Rotterdam is voor mij niet 
nieuw. Toch heb ik tijdens mijn 
studententijd heel wat nieuwe 
plekken in Rotterdam leren ken-
nen. Mijn grootste ontdekking 
is dat de stad stiekem best wel 
een flinke muziekscene heeft. 
Rotown en Bar 3 zijn mijn favo-
riete plekken vanwege de live-
muziek. De sfeer is heel gemoe-
delijk en laagdrempelig. Laatst 
vroeg ik in de kroeg of vrienden 
er eens met hun band mochten 
optreden. ‘Ja, is goed, kom maar 
langs’, was de eerste reactie. Dat 
vind ik zo typisch Rotterdam. Zo 
relaxt en zo open voor nieuwe 
dingen.”

42% 
van de EUR-studenten wil in Rotterdam 
blijven wonen na het afstuderen. 36 % wil ook 
in Rotterdam werken na de studie. 

IN ROTTERDAM BLIJVEN
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tekst en fotografie SANNE VAN DER MOST

Rotterdam is geen stad om te 
wonen, zo vinden een heleboel 
mensen. Je komt er alleen om 
te werken. Toen ik in de jaren 
tachtig in Rotterdam ging stu-

deren, dacht ik precies hetzelfde. Ik bleef 
liever in Utrecht wonen, daar is het veel 
gezelliger. Wat een misverstand was dat. 
Want ware liefde is duurzame liefde. Zo 
is het met Rotterdam ook. Dat is absoluut 
geen liefde op het eerste gezicht. Je moet 
er even doorheen, maar als dat is gebeurd 
dan laat de stad je nooit meer los en is de 
liefde voor altijd. Zo is het met mij ook ge-
gaan. En net als in een liefdesrelatie moet 
je ook in de stad investeren. Als je dat doet, 
krijg je er enorm veel voor terug.” 

HET TIMMERHUIS
“Het Timmerhuis, het nieuwe onderkomen 
van het Museum Rotterdam, zit in een 
prachtig nieuw gebouw van architect Rem 
Koolhaas. Tegelijkertijd is het gebouwd 
tegen de oude gevel van het Stadstimmer-
huis, een gemeentemonument met een 
mooie symbolische betekenis. Vanuit dit 
gebouw is het plan van Van Traa (steden-
bouwkundige, red.) voor de wederopbouw 
van de stad gecoördineerd. In onze eerste 
wisselexpositie besteden we daarom veel 
aandacht aan wat de wederopbouw heeft 
gebracht. Direct na het bombardement 
zijn we razendsnel gaan bouwen aan een 
nieuwe moderne stad, met de nadruk op 
de haven en de economie. Een rokende 
schoorsteen vinden we nu vies en veront-
reinigend, maar in die tijd was het een 
teken van welvaart. Begin jaren zeventig, 
met de oliecrisis, kwam er een kantelmo-
ment. Hebben we eigenlijk wel de stad 
gebouwd die we wilden bouwen? Kun je 
wel prettig wonen in de binnenstad? Waar 
is de intimiteit gebleven? In de jaren die 
volgden, zijn we Rotterdam gaan veran-
deren en herwaarderen. We werden weer 
trots op onze stad en we gingen de schoon-
heid ervan inzien. Ruige, robuuste steden, 
‘cities on the edge': tegenwoordig zijn we 
er gek op. Al die opgepoetste en gepolijste 
geveltjes, die kennen we nu wel. Dat is een 
wereldwijde trend en daar past Rotterdam 
natuurlijk perfect in.”

Het bombardement van 1940 heeft er in Rotterdam letter-
lijk en figuurlijk gigantisch ingehakt. Nu, 75 jaar later, is 
er een totaal andere stad voor in de plaats gekomen. Stoer-
der, hipper en grootstedelijker dan ooit. Met hier en daar 
een herinnering aan vroeger. EM bezocht met Paul van de 
Laar, EUR-stadshistoricus en directeur van Museum Rot-
terdam vijf plekken die de wederopbouw in zijn ogen het 
best typeren.

STADSHISTORICUS PAUL VAN DE LAAR OVER 'ZIJN' ROTTERDAM:

EEN STAD IS GELUKKIG 
NOOIT HELEMAAL AF

→ Het Timmerhuis



INTERVIEW

DE LAURENSKERK
“De Laurenskerk, het oudste gemeen-
schapshuis van Rotterdam. Pas later in de 
achttiende eeuw is het een religieuze plek 
geworden. En nu in onze tijd is het weder-
om een multifunctioneel gemeenschaps-
gebouw, waar van alles gebeurt. Dat vind 
ik bijzonder. Door het bombardement is er 
weinig van de Laurenskerk overgebleven. 
Alleen de toren bleef gespaard. Het schijnt 
dat de Führer zelf opdracht had gegeven 
die te laten staan. Wat daar van waar is, 
weet ik niet. Na de oorlog is de Laurens-
kerk steen voor steen weer opgebouwd. 
Daarmee staat hij symbool voor de we-
deropbouw. Schuin voor de kerk staat het 
beeld van Desiderius Erasmus. Hoewel hij 
als kleuter uit Rotterdam vertrok en nooit 
is teruggekeerd, kunnen we ons geen ge-
schiedenis van Rotterdam voorstellen 
zonder Erasmus. Ik begin mijn colleges 
ook altijd door te zeggen dat met Erasmus 
de city marketing is uitgevonden. In oude 
reisbeschrijvingen en gidsen werd er al 
over geschreven: ‘Rotterdam is misschien 
niet heel rijk aan stedelijk schoon, maar 
een bezoek aan het standbeeld van Eras-
mus is een omweg waard.’ Dat is toch heel 
bijzonder? Net als het feit dat het beeld 
gewoon in de openbare ruimte staat. Best 
kwetsbaar. Maar blijkbaar hebben mensen 
er zo veel respect voor, dat het toch kan.”

DE KUBUSWONINGEN
“De Kubuswoningen, ook wel het Blaakse 
Bos genoemd, vind ik vreselijk. Onaan-
trekkelijke, slecht onderhouden toeristi-
sche winkels, lelijke plantenbakken en ik 
zou er zelf ook nooit willen wonen. Toch 
trekt de museumwoning tienduizenden 
toeristen per jaar. Daarmee is het onder-
deel geworden van de city marketing van 
Rotterdam. Het staat op bijna alle uitin-
gen van Rotterdam. En dat is opvallend. 
Het is namelijk een complex dat volstrekt 
niet Rotterdams is. Het is geen groot, ruig 
opvallend gebouw zoals de Markthal of de 
Rotterdam. Het is kleinschalig en intiem. 
En dat zegt veel over de opvattingen die 
we in de jaren zeventig hadden over de 

INTERVIEW17 

↘

→ De Laurenskerk
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stad en hoe die zou moeten zijn. Het moest  
gezellig worden. Er kwam een kleinschalig 
en postmodern aanzien van de stad waarin 
de mensen dichter bij elkaar moesten wo-
nen en meer met elkaar in contact moes-
ten komen. In een gebied wat toen nog vrij 
leeg was, zijn de Kubuswoningen neerge-
zet. Architect Piet Blom heeft zich duide-
lijk laten inspireren door de Ponte Vecchio 
in Florence. Die brug met huisjes erop. Hij 
wilde een verbindingsweg creëren over 
de Blaak naar het andere gedeelte van de 
stad. De Blaak en de Maasboulevard zijn 
twee snelwegen die de stad doorkruisten. 
De Kubuswoningen vormen een brug naar 
de Oude Haven. Op zich goed bedacht. Of 
het geslaagd is, daar zijn de meningen 
over verdeeld.”

KATENDRECHT
“Katendrecht stond vroeger bekend als 
het schiereiland waar Rotterdam zijn ‘on-
maatschappelijken’, zijn asocialen huis-
vestte. Eind negentiende eeuw kwamen 
hier de ongeschoolde krachten uit Brabant 
en Zeeland om in de havens te werken. Dat 
is het klassieke beeld van Rotterdam- de 
groei van de werkstad. Katendrecht is heel 
sterk geassocieerd met ‘het andere Rot-
terdam’, dat wat niet bij noord hoorde. In 
Katendrecht woonden de ‘afwijkenden’. 
Na 1911 kwamen hier de eerste Chine-
zen van Rotterdam wonen. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwamen ook de prostituees 
naar Katendrecht en ging het imago nog 

meer achteruit. En ineens veranderde er 
iets. Binnen nog geen tien jaar tijd is Ka-
tendrecht van een no-go-area een van de 
grootste hotspots van de stad geworden. 
Wat verklaart dat succes? We zijn altijd 
geneigd te zeggen dat het de verdienste 
van de stad is, met zijn stadsontwikke-
ling en de ‘waterfront regeneration’, zoals 
dat heet. Net zoals op de Kop van Zuid is 
gebeurd. Toch is hier wat anders aan de 
hand. De culturele levendigheid die je hier 
nu hebt - het succes van de Fenixloods, 
Walhalla en het Deliplein - is duidelijk van 
onderaf tot stand gekomen.De culturele en 
creatieve sector zelf heeft de grootste rol 
gehad in de ontwikkeling van dit gebied. 
En daar zit hem de kracht in. Daarom is 
herontwikkeling van het Entrepotgebied 
‘mislukt’ en van Katendrecht een groot 
succes. Mede geholpen door de economi-
sche crisis uiteraard, want anders had het 
grootkapitaal hier direct zijn stempel op-
gedrukt. En dan had je je kunnen afvragen 
of ze wel rekening hadden gehouden met 
de historie van dit gebied. Dat is nu geluk-
kig wél gebeurd. De negatieve beelden van 
het vroegere Katendrecht zijn omgedraaid 
en hebben een positieve lading gekregen. 
Katendrecht is een gebied van tolerantie 
en bovendien enorm stoer en ruig. ‘Kun jij 
de Kaap aan?’ Hier zitten de pioniers. Een 
bijzondere plek op Katendrecht vind ik het 
Verhalenhuis Belvedère. Daar worden alle 
verhalen van de Kaap bij elkaar gebracht.”

‘De culturele 
levendigheid die 
je hier nu hebt - 
het succes van 
de Fenixloods, 
Walhalla en het 
Deliplein - is 
duidelijk van 
onderaf tot 
stand gekomen’ 
 ↘  Paul van de Laar

→ De Kubuswoningen

→ Deliplein op Katendrecht
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DE WILHELMINAPIER
“De rechtopstaande stad. Zo noemde Louis-
Ferdinand Céline New York toen hij er met 
de boot aankwam. Als ik kijk naar Rotter-
damse wolkenkrabbers als 'New Orleans', 
'Montevideo' en ‘de Rotterdam’, dan krijg 
ik ook heel sterk dat gevoel. En al die ar-
chitectuurstijlen door elkaar heen. Heel 
bijzonder. 'De Rotterdam' van Rem Kool-
haas vind ik echt een prachtig gebouw. 
En het idee dat Hotel New York een hele 
tijd heeft leeggestaan. Jammer dat het ge-
bouw van het Havenbedrijf zo dicht erbo-
venop staat. Anders had je een prachtige 
doorkijk gehad van Noord naar Zuid. Het 
zal ongetwijfeld met geld te maken heb-
ben gehad, maar ik vind het een gemiste 
kans. Begin jaren 90 waren er weinigen die 
dachten dat de Wilhelminapier een succes 
kon worden. Fantastisch om te zien wat de 
Erasmusbrug teweeg heeft gebracht. En 
recent ook de Rijnhavenbrug die de Wil-

helminapier met Katendrecht verbindt. 
Eigenlijk zou het heel Rotterdams zijn 
geweest om de Rijnhaven te dempen. Het 
had immers geen functie meer. De reden 
waarom dat niet is gebeurd, is ook een fi-
nanciële. Het graven van een haven is heel 
duur, maar het dempen van een haven is 
nog veel duurder. En daarom is het gebied 
van de Wilhelminapier behouden. Geluk-
kig maar, want van deze plek word ik erg 
blij. De verbinding tussen noord en zuid is 
fantastisch.” ↙

‘Eigenlijk zou 
het heel 
Rotterdams zijn 
geweest om de 
Rijnhaven te 
dempen’ 
 ↘  Paul van de Laar

→ De Wilhelminapier



Zeker op een ondernemersuni-
versiteit als de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam lopen heel wat 
studenten rond met een gewel-
dig nieuw idee voor een product 

of dienst. Net als bij Mark Zuckerberg (Fa-
cebook) en Larry Page (Google) begint dat 
natuurlijk op een zolder of in een garage. 
Beetje knutselen, beetje bouwen, beetje 
prototypen, beetje bier drinken, beetje 
luchtfietsen, beetje dagdromen. Niks mis 
mee.
Maar wat als je idee écht goed blijkt te 
zijn? Waar kun je dan terecht in Rotterdam 
om je nieuwbakken bedrijf op te kweken 
en uit te bouwen? Om daarachter te ko-
men, spraken we met allerlei spinnen in 
het web van de wondere wereld van mee-
tups, bootstrapping, co-workingspaces, in-
cubators en angel investors. 

Fase 0: pre-start-ups
Het begint natuurlijk allemaal op de cam-
pus. Op Woudestein vind je namelijk de 
ECE Students. Hier kun je terecht om idee-
en te krijgen, te bespreken en uit te bou-
wen naar iets tastbaars. ECE Students is 
voor het allereerste begin waar de eerste 
talenten zichtbaar worden. Vergelijk het 
met een zolderkamer, maar dan met be-
hulpzame mensen die ook nog eens een 
groot netwerk hebben om je aan de juiste 
relaties te koppelen. 

→ expertise: geen, alle ideeën zijn welkom
→ dienstverlening: coaching, netwerk en 
werkruimte
→ toegangseisen: je bent een universitaire 
student en hebt een goed idee
→ locatie: Tinbergen-gebouw H12-28, 
Burgemeester Oudlaan 50
→ website: http://ecestudents.com/ 

Stel, je hebt een gé-wél-díg idee voor een bedrijf en je groeit 
uit je zolderkamer. Waar kun je dan heen in Rotterdam? Om 
daarachter te komen, brengt Erasmus Magazine het start-
uplandschap voor je in kaart.

ROTTERDAM BIEDT
STEEDS MEER VOOR 
START-UPS

tekst INGE JANSE 
illustraties BAS VAN DER SCHOT  
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Fase 1: start-ups
Goed. Blijkbaar is je idee goed genoeg om 
er ook echt wat mee te doen. Je gaat de 
sprong wagen en kijken of je er écht iets 
van kan maken. Superspannend natuur-
lijk, maar ook supermoeilijk. Want waar 
begin je? Hoe vind je kapitaal? Wie zijn je 
concurrenten? En hoe transformeer je je 
papieren eigenlijk naar de realiteit? 
Goed nieuws: Rotterdam heeft iets unieks 
in handen met het Erasmus Centre for En-
trepreneurship (ECE voor intimi). In één 
van de Marconitorens, vlakbij het gelijk-
namige metrostation, biedt dit centrum 
op vier verdiepingen plek voor starters, 
inclusief coaching, events, trainingspro-
gramma’s en netwerkbijeenkomsten. Zo 
kunnen start-ups onder structurele bege-
leiding hun idee gecontroleerd uitbouwen. 
De programma’s die start-ups op het ECE 
kunnen volgen, zijn bijvoorbeeld het Get 
Started Programme (‘een intens, doorlo-
pend programma van tien weken om ambi-
tieuze, debuterende start-up-ondernemers 
te steunen’) en Essentials of Entrepreneur-
ship (‘eendaagse praktische masterclass 
over ondernemerschap voor een brede 
groep werknemers’). 
Nu zegt elk verzamelgebouw voor freelan-
cers, start-ups en andere bedrijven uniek 
te zijn, maar volgens campusmanager Gi-
anluca Bellan is het ECE écht wat anders. 
Sterker nog: sinds het ECE er is, claimt 
Bellan, is het landschap voor start-ups 
veranderd. “Wij zijn uniek in Europa. Ja, je 
hebt Rocket Internet in Berlijn, maar dat 
is een venture generator. Zij creëren be-
drijven op basis van bestaande business-
modellen uit de VS. Wij leren mensen echt 
ondernemen op basis van hun eigen idee.” 
Ook is het ECE geen incubator, een omge-
ving waarin bestaande bedrijven via geld 
en services start-ups helpen groeien in ruil 
voor aandelen en beslissingsbevoegdheid. 
“Dat doen wij niet. Bedrijven kunnen hier 
gewoon zaken met elkaar doen.” 
Het ECE richt zich niet op een specifieke 
markt. “Je denkt bij Rotterdam al snel aan 
business, maar we hebben hier heel diver-
se ondernemers. We gaan van gezondheid 
en economie naar voeding en internet.” 
Dat kan, weet Bellan, omdat alle bedrij-
ven nog aan het begin van hun levensloop 
staan en nog geen grote machines of spe-
cifieke omgeving nodig hebben. “Pas later 
groei je door naar een andere plek die be-
ter past bij de fase en het karakter van je 
bedrijf.” 

Wel hanteert ECE selectie aan de poort. 
“Als je niet hoopt dat jouw idee de nieuwe 
Facebook wordt, dan wordt het lastig. Het 
hoeft niet altijd al van tevoren duidelijk te 
zijn hoe alles werkt, maar het idee moet 
duidelijk zijn. Je gaat hier dus niet zitten 
omdat je wat vrije tijd over hebt. Nee, jouw 
idee moet the next big thing worden. Je 
concept moet dus in ieder geval nieuw en 
schaalbaar zijn.” 
Het ECE mag dat eisen, want het heeft 
inmiddels enkele grote klappers afgele-
verd. Neem Nestpick, een soort AirBnB 
voor het verhuren van woningen. “Dat 
startte hier in 2014 met één jongen van 
Erasmus. Inmiddels is het gegroeid naar 
zeventig medewerkers en opgekocht door 
Rocket Internet. Afgelopen november 
stond de waarde op 6 miljoen euro.” Ook 
Synbid, dat drie jaar geleden startte als 
crowdfundplatform voor start-ups, heeft 
nu meer dan dertig werknemers en vesti-
gingen door heel Europa. En dan is er nog 
Housing-Anywhere, het platform waar 
internationale studenten kamers kunnen 
uitwisselen. “Die dienst is nu beschikbaar 
in achttien landen, bestaat uit een team 
van 27 medewerkers en heeft net een mil-
joen euro opgehaald bij investeerders. Dat 
is allemaal hier gestart.”

→ expertise: geen, alle ideeën zijn 
 welkom
→ dienstverlening: coaching (onder meer  
 van Unilever en Procter & Gamble),  
 events, programma’s, netwerk en 
 werkruimte
→ toegangseisen: iedereen met ambi- ↘
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Mitsen en maren
Je zou bijna gaan denken dat start-ups écht 
goud in handen hebben, gezien alle initiatieven 
en succesverhalen. Maar, net als in de echte 
grotemensenwereld, het is niet enkel goud wat 
er blinkt. Onderzoek van de Erasmus Universi-
teit, uitgevoerd onder leiding van hoogleraar 
Justin Jansen, maakte eind 2015 namelijk dui-
delijk dat de échte bijdrage aan de economie 
komt van snelgroeiende bedrijven, en niet van 
starters. Jansen becijferde dat in de afgelopen 
drie jaar een kleine drieduizend snelgroeiende 
bedrijven (minimaal tien werknemers en 20 
procent omzetgroei per jaar) goed waren voor 
70 duizend nieuwe banen. Dat doen al die 
Apple-zeloten hen niet na, hoeveel Iced Cara-
mel Macchiato’s ze ook wegtikken. 
En heb je als start-up succes, dan kan het nog 
steeds tegenzitten in Rotterdam. De 23-jarige 
Fabian Dudek, oprichter en directeur van de 
start-up Nestpick, ging namelijk noodgedwon-
gen naar Berlijn. “Rotterdam telt te weinig in-
vesteerders in nieuwe ondernemingen, te wei-
nig goed opgeleid personeel en de universiteit 
doet te weinig om het ondernemersklimaat aan 
te jagen,” vertelde hij half januari 2016 tegen 
het AD.



  

tie   en een serieus goed 
idee is welkom,   dus ook mbo- 
en hbo’ers of mensen   die 
helemaal niet studeren, mits zij in   
het traject zitten van ‘goed idee’ naar   
‘eerste omzet’
→ locatie: Rotterdam Science Tower, 
 Marconistraat 16
→ website: http://ece.nl/ 

Natuurlijk is het ECE niet de enige plek in 
Rotterdam waar je naartoe kunt als starter. 
Sterker nog: het aantal hotspots voor star-
ters is amper meer te tellen. Een populai-
re spot is de Startup Foundation, gelegen 
in een oud kantoor van Robeco en op een 
steenworp afstand van de Hofbogen. Hier 
krijg je geen formeel begeleidingstraject, 
maar wel een groot en divers netwerk 
van beginnende en ervaren ondernemers 
die hier hun kantoor houden. Ook zijn er 
meet-ups en andere activiteiten om visite-
kaartjes te scoren en problemen te bespre-
ken. 

In het Groothandelsgebouw vind je Klein-
handel, een werkplek waar zo’n twintig 
starters van divers pluimage op hun Mac-
Book zitten te rammen. Dat is ideaal voor 
bootstrapping: het met eigen middelen je 
onderneming de eerste stappen laten zet-
ten, hopend op het moment dat er inkom-
sten en groei komen. Ook kun je terecht 
in Het Industriegebouw, een historisch 
pand aan de Goudsesingel met een duize-
lingwekkende 20 duizend vierkante meter 
aan vloeroppervlak. Iedereen is welkom 
om kantoorruimte te huren, dus ook hier 
vind je veel start-ups. En ook op Zuid kun 
je terecht, zoals bij de Creative Factory in 
de Maassilo. Hier vind je vooral veel crea-
tieve start-ups, zoals in architectuur, audio 
en video, communicatie en online. Ook op 
Zuid: Tribes, een keten van huurbare kan-
toorruimte voor ondernemers, te vinden in 
de Wilhelminatoren.
Nog meer? Goed, nog eentje dan, maar dan 
wel een met een randje. Aan de Middel-
landstraat in West vind je in een honderd 
jaar oude textielfabriek de Impact Hub, 
een idealistisch georganiseerd netwerk 
van zzp’ers en startende ondernemers. 
Impact Hub Rotterdam is onderdeel van 
een wereldwijd netwerk van 82 ‘hubs’ dat 
zichzelf beschrijft als een ‘beweging voor 

duurzaamheid en sociale innovatie’. “Wij 
werken aan een wereld die voor iedereen 
werkt. Samen vormen wij een ecosys-
teem”, aldus Amelie Veenstra, directeur 
van de Rotterdamse franchise. “Starters 
kunnen hier bijvoorbeeld hun prototypes 
testen in de community. Hier kun je zowel 
vragen wat anderen ervan vinden als wat
launching customers vinden.” Dat bestie-
ren van de Impact Hub doet ze met veel 
plezier, maar Veenstra vraagt zich wel 
hardop af waarom de gemeente Rotterdam 
enkel geld in het Cambridge Innovation 
Center stopt. “2,7 miljoen euro, dat is veel 
geld om een ecosysteem voor onderne-
mers te bouwen. Ik zou zeggen: gemeente, 

kijk om je heen naar wat er al is.”

Fase 2: gespecialiseerd door-
groeien
Ben je eenmaal bij het moment aangeko-
men dat je idee live is en het allemaal lijkt 
te werken, dan wordt het tijd om je zol-
derkamer of het ECE te verlaten. Ook voor 
die fase heeft Rotterdam wel opties in de 
aanbieding. Technologische ondernemers 
kunnen bijvoorbeeld sinds kort naar SuGu 
(kort voor Start-ups en Grown-ups). In het 
Vierhavengebied, dus op een steenworp 
afstand van de Marconitorens, biedt SuGu 
sinds 2014 ruimte aan vernieuwende 
maakbedrijven. Klinkt vaag, maar dat valt 
wel mee. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven 
die producten maken via 3D-printing, re-
cycling, biobased grondstoffen, robots en 
andere nieuwerwetse methodes. 

→ expertise: toekomstgerichte maak-
 bedrijven
→ dienstverlening: ruimte, onder-
 steuning bij marketing & sales, 
 bedrijfsontwikkeling
→ toegangseisen: focus op maakindus- 
 trie, 2 tot 25 werknemers, groei-
 ambitie, toekomstgericht
→ locatie: Galilei Makers Park, 
 Galileistraat 15
→ website: http://www.suguclub.com/ 

Een andere gespecialiseerde plek is Blue-
City010, te vinden op 12 duizend vierkante 
meter van het voormalige Tropicana aan 
de Maas. Hier vind je vooral starters die 
actief zijn in de biobased en de circulai-

Bij FuckUpNight 
gaat het eindelijk 
eens niet om de 
succesverhalen 
van ondernemers, 
maar hun grote 
tegenslagen en 
fouten
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re economie, zoals RotterZwam (kweekt 
paddenstoelen op koffieafval), Kees & Co 
(maakt fairtradeproducten uit afval), Ca-
roline Zeevat (verbouwt eetbare bloemen) 
en Spireaux (produceert eetbare eiwitten 
uit algen). De rode draad: afval bestaat 
niet, want wat de één weggooit, is grond-
stof voor de ander. Daarnaast organiseert 
BlueCity010 regelmatig events, zoals de 
FuckUpNight. Bij dit TedX-achtige concept 
gaat het eindelijk eens niet om de succes-
verhalen van ondernemers, maar hun gro-
te tegenslagen en fouten.

→ expertise: businessmodellen die   
 kringlopen sluiten
→ dienstverlening: ruimte, onderlinge  
 uitwisseling grond- en reststromen, pr,  
 netwerk, contact met investeerders
→ toegangseisen: circulair of biobased  
 focus, bewezen businessmodel, groei 
 fase (bijna) aanwezig
→ locatie: Tropicana, Maasboulevard 100
→ website: http://www.bluecity010.nl/ 

Start-ups met de focus op het onderwijs 
hebben ook hun eigen plek in Rotterdam, 
hoewel dat vrij informeel gebeurt. In een 
oude villa aan de Schiekade zit name-
lijk Eduvilla, een verzamelplek voor een 
handvol start-ups als Dwillo (linkt erva-
ren mensen aan starters voor coaching), 
HousingAnywhere (helpt je een studen-
tenkamer te vinden in het buitenland) en 
ProjectCampus (communicatiemiddel om 
te leren met en in groepen). Een website 
ontbreekt, dus het beste kun je gewoon 
even aanbellen bij Schiekade 105.

Fase 3: groot, groter, grootst!
Mocht je idee écht gruwelijk goed zijn, 
dan is Rotterdam sinds dit jaar een locatie 
rijker: het Cambridge Innovation Center 
(CIC). In het Groothandelsgebouw, naast 
het Centraal Station, kun je terecht als je 
bedrijf een geschatte waarde (een combi-
natie van eigendom, winst, omzet en ver-
wachte groei) van 10 miljoen euro of meer 
heeft.
Wil je hier naartoe, dan zit je dus al ver 
in het ondernemersproces. Bedrijven die 
richting het CIC gaan, doen dat vooral 
omdat zij hun vleugels willen uitspreiden 
richting de Verenigde Staten, waar de an-
dere twee vestigingen van deze organisa-

tie zitten. Ook hopen zij via de andere be-
drijven die er zitten verder te komen, bij-
voorbeeld door zo nieuwe markten aan te 
boren of nieuwe investeringen te vinden. 
Bovendien vindt in het CIC ook wekelijks 
een ‘Venture Café’ plaats, een meet-up met 
sprekers. Hiervoor werkt het CIC samen 
met het ECE en de Gemeente Rotterdam. 

→ expertise: internationaal georiënteer 
 de bedrijven
→ dienstverlening: ruimte, netwerk 
→ toegangseisen: bedrijfswaarde van 
 10 miljoen euro of meer
→ locatie: Groothandelsgebouw, 
 Stationsplein 45
→ website: http://www.suguclub.com/ ↙
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Zoveel mensen, zoveel wensen
Nee, natuurlijk hebben we niet alle partijen ge-
noemd in dit artikel. Dat is bijna niet te doen. Om 
toch zo volledig mogelijk te zijn, vermelden we 
hieronder enkele andere in het oog springende ini-
tiatieven voor start-ups. Mis je er één? Laat het 
ons weten, dan zetten we die erbij op onze website! 
→ The Rotterdam Collective (Ro-Co) 
 (Stadhuisplein, Centrum)
→ Het Gebouw & Het Gele Gebouw 
 (Zomerhofkwartier, Noord)
→ Het Schieblock (Schiekade, Centrum)
→ Good Place 2 Work (Elektroweg, Noord)
→ RDM Makerspace (Scheepsbouwweg, Zuid)
→ Spaces Rotterdam (Hofplein, Centrum)
→ De Fabriek van Delfshaven 
 (Mathenesserdijk, West)





Het zijn de industriesteden die al eeuwen moeten vechten 
voor hun bestaansrecht. Maar juist daardoor hebben second 
cities een ongekende veerkracht. Een zoektocht naar de 
Rotterdamse identiteit, die verdacht veel lijkt op die van 
steden als Liverpool, Marseille en Genua.

FIRST CLASS 
SECOND CITY

Precies vijf jaar geleden: Feyen-
oord stond er slecht voor in de 
competitie. De harde suppor-
terskern kwam in actie, om te 
zorgen dat het team beter zou 

gaan presteren, zou je denken. Maar nee, 
de eis van de supporters was: bij de vol-
gende wedstrijd, op 24 april 2010, opzet-
telijk verliezen van tegenstander PSV. Een 
nederlaag, die bovendien zou betekenen 
dat Feyenoord de kans op Europees voet-
bal zou verspelen. Maar alles beter dan het 
alternatief: dat Ajax kampioen werd. 
Liever ‘helemaal niks in Amsterdam’, dan 
feest op de Coolsingel: nergens wordt de 
aard van een volk beter blootgelegd dan 
in het voetbal. En Rotterdammers houden 
niet van Amsterdammers. Sommige men-
sen vinden dat fijn. Ze wentelen zich in de 
haat tegen 020. Andere mensen vinden het 
puberaal en beweren dat Rotterdam een 
keer volwassen moet worden. Rotterdam 
lijdt aan het second-citysyndroom, heet 
dat dan. Maar is dat wel zo? We zochten 
uit wat de symptomen van de aandoening 
zijn. Of er meer patiënten zijn. En of je er 
vanaf kunt komen. 

Wat is de diagnose?
Het begrip second city-syndroom is het 
fenomeen dat een stad zich nadrukkelijk 
profileert ten opzichte van een andere 
stad. De term werd in 1952 gemunt door 
de Amerikaanse journalist A.J. Liebling, 
die een boek schreef waarin hij Chicago 
afzette tegen wereldsteden als Londen, Pa-
rijs en – in het bijzonder – New York. Het is 
een hardnekkig minderwaardigheidscom-
plex. In het geval van Rotterdam: we heb-

ben niet dezelfde populariteit als Amster-
dam. De huizen zijn hier minder in trek, de 
culturele instellingen minder dik gezaaid 
en de problemen zijn hier groter. Alles en 
iedereen die er toe doet, zit in Amsterdam. 
En dat haten we.

Wacht eens even, we zijn toch wel 
wat meer dan ons anti-Amster-
dam-sentiment?
Natuurlijk. Dat syndroom, dat is maar een 
deel van de zaak. De second city is inmid-
dels een begrip geworden in het denken 
over stedelijke ontwikkelingen. Dat zit zo. 
In de jaren tachtig, toen de urban studies 
een grote vlucht namen, had iedereen het 
over de global city – zeg maar: de wereld-
stad als samenleving op zich. De stad die 
alles heeft, al eeuwen. Londen, Parijs, 
Tokyo. Maar dat begrip, die global city – 
groot geworden dankzij wetenschappers 
als John Friedmann en Saskia Sassen – 
bleek niet toereikend om een bepaald 
soort andere stad te beschrijven, zoals 
Liverpool, Marseille, Genua, Rotterdam: 
wel groot, wel globaal van belang, maar 
er ontbreekt iets. Het belangrijkste onder-
scheid met de global city is dat de second 
city geen FIRE-dienstverlening heeft (be-
leidsafkorting voor Finance, Insurance en 
Real Estate). Geen financiële sector dus en 
de bijbehorende diensteneconomie.

Oké, dus Rotterdam is een se-
cond city omdat we geen Zuidas 
hebben?
Dat is een deel van de uitleg. Maar als je dit 
soort steden naast elkaar legt, blijkt dat er 
meer overeenkomsten zijn. Second ↘
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De second city
Een second city is een industrie- of havenstad 
met alle kenmerken van dien: veel immigratie, 
arbeiders, volkswijken. Geen uitgeverijen, 
maar voetbalclubs. Ondernemers hebben 
een aardige vinger in de pap als het gaat om 
stedelijk beleid en ontwikkeling. Cultuur en 
dienstverlening spelen een ondergeschikte 
rol, in tegenstelling tot de global city, die al 
eeuwenlang advocatenkantoren, banken, 
intellectuelen en schrijvers aantrekt. Voor-
beelden van second cities: Manchester, Phi-
ladelphia, Genua, Bremen, Napels, Marseille. 
Rotterdam is volgens veel stadssociologen 
prima aan dit rijtje toe te voegen.

Rotterdamse second city-symbolen
De Kuip
In een second city is de volkssport meer ver-
bonden met de identiteit dan in global cities als 
Amsterdam, Parijs en Londen. 
Het Witte Huis
De ‘eerste wolkenkrabber’ van Europa (ge-
bouwd in 1898) als voorbeeld van de Rotter-
damse bouw- en vernieuwingsdrift. Een second 
city wil zichzelf constant bewijzen. 
De Lijnbaan
Een voetgangersgebied middenin een stad 
die verder helemaal op de auto was ingericht: 
Rotterdam maakte er, bij de opening in 1953, 
internationaal faam mee. 
De Euromast
Een second city grijpt manifestaties aan om 
zijn gebrek aan culturele status in te halen. De 
Euromast werd gebouwd ter ere van de Floria-
de van 1960.
De haven
Second cities danken hun bestaansrecht gro-
tendeels aan hun industrie, of in het geval van 
de havenstad: aan transport en goederenover-
slag. Wat tot een enorme kwetsbaarheid leidt 
als die industrie in het slop raakt.

← Cover Groot Rotterdam. Bron: Stadsarchief Rotterdam

↑ De Kuip. Bron: Rotterdam Partners



cities zijn industriesteden, met alle ken-
merken van dien: immigratie, veel arbei-
ders, afhankelijkheid van één of twee sec-
toren en een grote rol voor ondernemers. 
De Rotterdamse dichter Rien Vroeginde-
weij omschreef het in de documentairese-
rie Roets in Rotterdam als ‘een halve stad’. 
Rotterdam heeft veel, maar vooral heel 
veel niet. Toneelacademies bijvoorbeeld. 
Uitgeverijen, klassieke muziekgezelschap-
pen, media – bijna alles zit in Amsterdam. 
In de second city, zo klinkt het dan, daar 
wordt het echte werk verricht.
In Rotterdam zat de koopman letterlijk aan 
tafel bij de burgemeester, tot de PvdA daar 
in de jaren zeventig een einde aan 
maakte. Het is wat ze in de litera-
tuur omschrijven als agency. Het 
waren de captains of industry die 
in 1913 de voorloper van de Eras-
mus Universiteit, de Nederlandse 
Handels-Hoogeschool oprichten. 
En de Kop van Zuid had nooit 
bestaan als de Rotterdamse za-
kenman en oprichter van de Rot-
terdamsche Handelsvereeniging, 
Lodewijk Pincoffs (1827 – 1911), 
niet eigenhandig had besloten om 
de overkant van de rivier te gaan 
ombouwen tot havengebied.
In second cities is het stempel dat 
dit soort partijen op de ontwikke-
ling drukt veel groter dan in an-
dere steden, stelt de Rotterdamse 
stadshistoricus Hilde Sennema, 
die aan de Erasmus School of His-
tory, Culture and Communicati-
on promotieonderzoek doet naar 
de wederopbouw van Liverpool 
en Rotterdam (zie kader). En dat 
heeft Rotterdam geen windeie-
ren gelegd. Het bombardement 
was nog niet voorbij of Witteveen 
legde zijn tekeningen voor een 
nieuwe binnenstad al op tafel, in 
opdracht van hetzelfde zakennet-
werk dat later het moderne ba-
sisplan doordrukte. Terwijl Liverpool (net 
zo beschadigd als Rotterdam) in de jaren 
zestig met pijn en moeite een nieuw win-
kelcentrum wist te realiseren.

Hebben we die ‘opgestroopte 
mouwen’ aan het bombardement 
te danken?
Dat is een misverstand. Sterker nog: dat 

‘niet lullen maar poetsen’ is een typische 
second city-mentaliteit en zat er al ver 
voor 14 mei 1940 in. Al in 1898 werd het 
Witte Huis gebouwd. Nu valt het met zijn 
elf verdiepingen in het niet bij de torens 
die op het Wijnhaveneiland verschenen, 
maar ooit was het ‘de eerste wolkenkrab-
ber van Europa’. Een ander mooi voorbeeld 
van de ongebreidelde ambitie: in de zomer 
van 1928 sierde een foto van het centrum 
van Chicago de cover van het tijdschrift 
‘Groot Rotterdam’, met daaronder de vast-
besloten woorden: ‘Hoe Rotterdam er bin-
nen enkele jaren uit zal zien’.
Een second city moet zijn positie con-

stant bevechten. Dat je groot wordt met 
– om maar een dwarsstraat te noemen – 
de verwerking van olie, betekent niet dat 
dat een halve eeuw later nog steeds lukt. 
De afhankelijkheid van een sector maakt 
kwetsbaar – kijk naar Detroit – en cre-
eert de noodzaak om je als stad constant 
opnieuw uit te vinden. Rotterdam had de 
grootste haven ter wereld, maar sinds de 

koppositie in 2004 overgenomen werd 
door Shanghai, zijn we aan alle kanten 
ingehaald. Inmiddels bungelen we ergens 
onderaan de top tien. En gezien onze af-
hankelijkheid van de petrochemische in-
dustrie (in containers zijn we groot, maar 
daar verdienen we nauwelijks geld mee) is 
de toekomst verre van rooskleurig.

Kan een second city ooit een glo-
bal city worden?
Het kan. En de jubelstemming waarin Rot-
terdam verkeert nu de New York Times, 
The Guardian en Lonely Planet de stad op 
de must see-lijst zetten, wekt de indruk 

dat we hard op weg zijn. Maar het 
onderzoek van stadshistoricus Sen-
nema laat zien dat in veel gevallen 
het minstens zo waarschijnlijk is 
dat een second city verder zakt. Wie 
goed kijkt naar Rotterdam, ziet op 
meerdere fronten een identiteits-
crisis. In de haven wordt wanho-
pig gebrainstormd hoe circulaire, 
bio-based economieën en de maak-
industrie de rol van raffinaderijen 
zouden kunnen overnemen. In de 
stad, waar de haven al decennia 
niet meer zichtbaar is, wordt de 
een na de andere start-up-hub 
gelanceerd. Vaak tevergeefs. De 
Lloydpier moest tien jaar geleden 
hét media-eiland van Nederland 
worden, maar MTV koos toch voor 
de Amsterdamse NDSM-werf. Net 
zoals NRC Handelsblad in 2012 
een pand aan het Rokin betrok, 
in plaats van te kiezen voor een 
nieuwe locatie in Rotterdam. Cul-
tuur laat zich niet sturen. Hoezeer 
stadsbesturen van second cities 
dat ook proberen te forceren; het 
is niet voor niets dat je in dit soort 
steden heel veel culturele festivals 
ziet. Rotterdam kent een rijke ge-
schiedenis: de Floriade van 1960 
(waarvoor de Euromast gebouwd 

werd), C70 (met de kabelbaan door de 
stad), Culturele hoofdstad 2001. Dit jaar 
viert de stad 75 jaar wederopbouw met de 
culturele manifestatie ‘Rotterdam viert de 
stad!’. En een club ondernemers (daar zijn 
ze weer!) probeert de World Expo van 2025 
binnen te hengelen. Maar zolang het geen 
solide culturele infrastructuur wordt, kan 
de boel elk moment in elkaar donderen. 
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↑ Het witte huis. Fotograaf: Marc Heeman  



O, help. Is de stad nog wel te 
redden?
Natuurlijk, verzekert Jerome Hodos, au-
teur van het boek Second Cities: Globa-
lization and Local Politics in Manchester 
and Philadelphia. Maar dan moeten we 
stoppen met global city spelen. Omarm 
die ‘tweede’ identiteit, zegt Hodos, leg de 
nadruk op de bijbehorende sterke punten. 
Liverpool koos, na een moeizame weder-
opbouwperiode, een jaar of twintig gele-
den voor herontwikkeling van de docks. 
Hamburg, ook een havenstad, richtte zich 
op maritieme dienstverlening. Slimme 
zetten, als je het stadshistoricus Sennema 
vraagt, waar Rotterdam nog wat van kan 
leren. Want hoewel die haven economisch 
nog steeds van belang is, maakt hij nauwe-
lijks meer deel uit van het fysieke, socia-
le en culturele systeem. Het havengevoel 
moet dus terug de stad in. Katendrecht is 
een goed voorbeeld, zegt de onderzoeker, 
net als het Wijnhaveneiland. Rotterdam is 
op de goede weg. Maar we zijn er nog lang 
niet. En eigenlijk is dat ook helemaal zoals 
het hoort, bij een second city. ↙
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Gentrification
In navolging van Amsterdam, waar de demo-
grafie van de binnenstad de afgelopen decen-
nia onherkenbaar veranderde (lees: iedereen is 
wit, rijk en hoogopgeleid), maakt ook Rotter-
dam zich in toenemende mate zorgen over gen-
trification. Is dat terecht? Hilde Sennema, die 
aan de EUR promoveert op een onderzoek naar 
de ontwikkeling van second cities: “Rotterdam 
zou zijn rauwe karakter verliezen, men heeft 
het over koffiebarretjes die ineens overal op-
duiken. Ik zie dat niet zo. Sterker nog: van mij 
mag er nog wel wat meer van dit soort bedrij-
vigheid bij, in de wijken rond het centrum.”
En de plannen van het stadsbestuur om 20 dui-
zend sociale huurwoningen af te stoten en het 
centrum om te bouwen tot city lounge? “Dat 
veronderstelt dat een stad in staat is om dit 
soort plannen tot in de puntjes uit te voeren. 
Dat gebeurt bijna nooit. Ik ben totaal niet bang 
dat Rotterdam te aangeharkt wordt. En dat er 
nu in mijn straat – in Noord nota bene – Itali-
aanse en Spaanse toeristen rondlopen die de 
weg vragen naar het centrum, dat is toch al-
leen maar leuk?”

← Parkhaven en Euromast  in 1968. 
Fotograaf: Lex de Herder  

↓ De overslag in de Maashaven begin twintigste eeuw.
Bron: Collectie Gemeentearchief Rotterdam

ACHTERGROND

↓ Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam
De oprichters van de Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool, de havenbaronnen 
J.A. Ruys, C.A.P. van Stolk en mr. W.C. Mees (v.l.n.r.). 
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tekst GERT VAN DER ENDE 
fotografie PETER ELENBAAS

In 1980 stapte fotograaf Peter Elenbaas voor het eerst in 
een vliegtuigje om luchtopnames te maken. Sindsdien nam 
het vanuit het luchtruim platen schieten door Elenbaas een 
grote vlucht. Nu heeft hij ook een boek met luchtfoto’s van 
Rotterdam gemaakt.

ROTTERDAM 
VANUIT DE LUCHT

Eindelijk heeft Peter Elenbaas de tweede stad 
van Nederland vanuit de lucht vereeuwigd 
en toegevoegd aan zijn ‘onbewolkt’-serie. 
Na meer dan een handvol delen Amster-
dam, een boek over het Gooi, eentje over de 
Waddeneilanden en zelfs een editie met de 
provincie Groningen als onderwerp, besloot 
hij om gewapend met zijn Canon EOS 1Ds 
MKIII ook maar eens in een vliegtuigje over 
de Maasstad te scheren. “Het werd een keer 
tijd”, beaamt de 62-jarige fotograaf die als 
thuisbasis – hoe kan het ook anders – ‘020’ 
heeft. Dat het boek ‘Rotterdam onbewolkt’ 
nu juist het licht ziet in het jaar dat de Maas-
stad 75 jaar wederopbouw herdenkt, is mooi, 
maar puur toeval, want eigenlijk zat het hele 
project al jaren in de planning. “Ik had altijd 
het vooroordeel dat Rotterdam een saaie 
stad was die vooral voor auto’s fijn was. Ik 
kwam er dan ook nauwelijks; alleen met de 
auto erdoorheen op bezoek bij een opa die er 
in de buurt woonde. Inmiddels denk ik daar 
heel anders over.”
Een aantal vluchten voerde hij boven Rot-
terdam uit, in totaal een uurtje of twaalf, 
waarbij opgestegen werd in Hilversum. Zelf 
zit hij daarbij niet achter de stuurknuppel. 
“Ik heb geen brevet, en je begrijpt: vliegen 
en fotograferen gaan niet goed samen, al 
ken ik wel mensen die dat doen.” De vluchten 
vinden plaats met toestemming van de lucht-
verkeersleiding van Rotterdam The Hague 
Airport, en per vlucht wordt geprobeerd een 
bepaald stadsdeel op de korrel te nemen. 
Eenmaal weer aan de grond, bestudeert hij 
het resultaat. “Ik weet namelijk nauwelijks 
wat ik zie, dus thuis ga ik dat eens rustig be-
kijken, om me daarna daadwerkelijk te gaan 
verdiepen in de architectuur, en de geschie-
denis van de stad en van bepaalde wijken.”

Prachtig samenraapsel
Enthousiast is Elenbaas, die nog een blauwe 
maandag landschapsarchitectuur studeerde 
in Wageningen, toch wel geworden van het-
geen hij vanuit de lucht zag van Rotterdam. 
“Vooral de hoogbouw, die is toch met heel 
veel durf neergezet. Al zal het feit dat men 
niet werd gehinderd door een oude bin-
nenstad, waaraan dus ook niks kon worden 
verknald, die hoogbouw hebben vergemakke-
lijkt. Maar het resultaat is toch een prachtig 
samenraapsel van bouwstijlen. De torens aan 
de Maas maken Rotterdam bovendien een 
stad van internationale allure.”
Dat zou in het centrum van Amsterdam, 
volgens Elenbaas één groot openluchtmu-
seum waar eeuwenlang niets is veranderd, 
toch onmogelijk zijn. Wat hem onder andere 

opviel vanuit de lucht is dat in Rotterdam 
eigenlijk precies het omgekeerde is gebeurd 
dan in Amsterdam: Rotterdam heeft een 
nieuw centrum met een schil van oudere 
wijken eromheen, Amsterdam juist een oud 
centrum omgeven door een schil van nieu-
were wijken. “Meteen achter het Centraal 
Station van Rotterdam bijvoorbeeld, in de 
Provenierswijk, begint eigenlijk alweer de 
oudere bebouwing”, aldus Elenbaas. “En dat 
is ook het geval op Zuid, met de tuindorpen, 
en in West, met wijken als Delfshaven.” 
Eigenlijk vond hij in het centrum alleen het 
deel ten oosten van de Laurenskerk tot aan 
Kralingen saai. “Die wijk heeft kraak nog 
smaak”, meent hij, een typische wederop-
bouwwijk. Wederopbouw, die hij ook veel op 
Zuid aantrof, inclusief kleine, krakkemikkige 
huisjes in wijkjes zoals de Wielewaal in Char-
lois, die indertijd als noodbebouwing waren 
neergezet, maar pas nu worden vervangen. 

Enorm levendig
Inmiddels heeft Elenbaas, die overigens wél 
zijn leven lang Feyenoord-supporter zegt 
te zijn, zijn beeld van Rotterdam bijgesteld, 
mede door een weekendbezoek ‘aan de 
grond’. “Dan snuif je natuurlijk pas echt de 
sfeer op en ik moet zeggen: die is enorm 
levendig met al die winkeltjes en allerhande 
tentjes. Dat viel me enorm mee.” 

Onbewolkt Rotterdam verschijnt 21 april bij 
uitgeverij Nieuw Amsterdam (ISBN 978 90 
593 7447 8). Het 144 bladzijden tellende werk 
kost € 32,50. Ook verschijnt er een Engels-
talige versie, Cloudless Rotterdam geheten 
(ISBN: 9789059374485).
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↓ Wielewaal is een kleine wijk met semiperma-
nente woningen. De wijk is gebouwd in 1949 om 
de woningnood te lenigen. De huizen zouden 
zo’n 25 jaar blijven staan. De gemeente is nu 
bezig de oude huizen te vervangen door nieuw-
bouw. Onderin de Rollostraat, daarboven de 
Godschalkstraat en Melchertstraat. Rechts de 
Waldastraat.

← Rotterdam-Zuid gezien in noordelijke 
richting, met de wijken Bloemhof, Hillesluis 
en Afrikaanderwijk. Links de Dordtselaan, 
onder de Strevelsweg, rechtsonder (schuin) 
de Groene Hilledijk. Linksboven steekt Ka-
tendrecht de Nieuwe Maas in.

↑ De wederopbouwbuurt Zuidwijk. In het midden van links naar rechts Schoonegge, vooraan 
Middelrode en Iepenrode.
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↑ De Sint-Laurenskerk, gebouwd in de mid-
deleeuwen, raakte tijdens het bombarde-
ment in 14 mei 1940 zo zwaar beschadigd dat 
hij grotendeels moest worden herbouwd. Op 
de voorgrond het Beursplein en het WTC 
Rotterdam.
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↑ De wijk Bospolder met zicht door de Rosier Faassenstraat, die 
eindigt op de Jan Kruijffstraat. Links loopt de Schiedamseweg 
richting Coolhaven (rechtsboven).
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→ De Wilhelminapier op de Kop van Zuid met helemaal vooraan 
Hotel New York, rechts daarvan woon- en kantoorgebouw Monte-
video, links het World Port Centre. Op de achtergrond rechts ge-
bouw De Rotterdam en de Erasmusbrug.

↓ Het Justus van Effencomplex in Spangen. Het in 1922 door ar-
chitect Michiel Brinkman ontworpen rijksmonument is een van de 
beroemdste voorbeelden van sociale woningbouw.
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→ De Oude Haven met de kubuswoningen 
van Piet Blom. Helemaal links aan de Gelder-
sekade staat het Witte Huis uit 1898. Met zijn 
hoogte van 43 meter was het toen de eerste 
wolkenkrabber van de stad en lang het hoog-
ste kantoorgebouw van Europa. In het mid-
den de Blaak en rechts de Markthal.

'Gedurfde 
architectuur, 
met als resultaat 
een prachtig 
samenraapsel 
van bouwstijlen'
↘  Peter Elenbaas 
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tekst MATTHIJS VAN SCHIE

“Het beeld van een machtige zorgverze-
keraar die bepaalt wat een huisarts doet, 
klopt niet”, verklaarde Edith Loozen, 
die namens het iBMG onderzoek deed 
naar machtsverhoudingen in de zorg, op 
woensdag 30 maart in gesprek met BNR 
Nieuwsradio. Aanleiding voor het ge-
sprek was het rapport ‘Goede zorginkoop 
vergt gezonde machtsverhoudingen’, dat 
Loozen samen met haar collega’s Marco 
Varkevisser en Erik Schut schreef in op-
dracht van de Amerikaanse Kamer van 
Koophandel in Nederland (AmCham).
De belangrijkste conclusie van het on-
derzoek is dat huisartsen zich willen ont-
trekken aan de mededingingswet – die 
kartels en economische machtsposities 
moet voorkomen – waardoor het risico 
op machtsmisbruik zou ontstaan. Als de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
– verantwoordelijk voor het tegengaan 
van ‘machtsblokken’ op de markt – geen 
toezicht houdt op huisartsen, ontstaan er 
onnodig hoge prijzen, worden de keuze-
mogelijkheden voor de patiënt beperkt en 
kunnen innovatieve nieuwkomers van de 
markt worden geweerd, betoogt Loozen. 
Zij vindt dat huisartsen, die juist al tijden 
klagen over te weinig autonomie, zich aan-
stellen: “Het calimerobeeld dat huisartsen 
van zichzelf hebben, is lichtelijk overdre-
ven.”

Gelijkwaardige relatie
Die conclusie is tegen het zere been van 
veel huisartsen, die pleiten voor het inper-
ken van de macht van zorgverzekeraars. 
Nog voordat het onderzoeksrapport offi-
cieel gepresenteerd zou worden, trok di-
recteur Lodi Hennink van de Nederlandse 
Huisartsen Vereniging bij het EO-
radioprogramma Dit is de Dag fel van leer 
tegen de stelling van de EUR-onderzoeker. 
“Wij ervaren dat de verzekeraar vooral de 
macht heeft voor de inkoop van zorg, ter-
wijl de individuele dokter die verzekeraar 
eigenlijk nooit ziet. De arts moet het altijd 
doen met het contract dat hij onder zijn 
neus geschoven krijgt, terwijl wij meer 
voelen voor een gelijkwaardige relatie tus-
sen arts en verzekeraar.” 
Volgens Hennink, zelf alumnus 
Bedrijfseconomie en Rechten aan de EUR 
en getrouwd met een huisarts, wordt de 
bewegingsvrijheid van dokters voortdu-
rend beperkt door regeltjes en bureaucra-

tie van de zorgverzekeraars en de toezicht-
houders van de ACM. “Als drie huisartsen 
in hetzelfde gebouw gezamenlijk willen 
onderhandelen met de verzekeraar, lopen 
ze het risico op een flinke boete voor ver-
meende kartelvorming.” Hennink vindt dat 
onzinnig, omdat de zorg niet te vergelijken 
is met de ‘gewone’ markt. “In de handels-
industrie moet goed op concurrentie en 
mededinging gelet worden, maar dat past 
niet bij de bijzondere persoonlijke setting 
van de huisarts. Pas de regelgeving die 
geldt voor de Apple’s van deze wereld niet 
zomaar toe op de zorg.“

‘Zorg is niet zomaar een product’
Net als Hennink vindt Herman Suichies, 
huisarts en bestuurslid van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG), dat het 
onderzoek de plank flink misslaat. “Zorg 
is geen vrij verhandelbaar product waar-
bij, net als op de fruitmarkt, de consument 
een weloverwogen keuze maakt op basis 
van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De 
werkelijkheid is totaal anders: zorg gaat uit 
van een hulpverleningsrelatie, gebaseerd 
op vertrouwen.” Voor Loozen onderstreept 
deze vertrouwensrelatie de machtspositie 
van huisartsen, maar daar wil Suichies 
niets van weten. “Dat het iBMG zo’n re-
latie uitdrukt in macht, laat zien dat het 
instituut niet begrijpt dat zorg draait om 
professionele en menselijke waarden, in 
plaats van om euro’s.”  
Overigens hebben de huisartsen ook in 
financieel opzicht nauwelijks inbreng, 
meent Suichies. “Driekwart van de prijzen 
van het ‘zorgproduct’ wordt bindend op-
gelegd door de Nationale Zorgautoriteit, 
terwijl 15 procent van het budget voor 
chronische zorg (zoals diabetesmedicij-
nen) via zorggroepen wordt uitonderhan-
deld. Dan blijft er voor ons nog 10 procent 
over om zelf te regelen met de zorgverze-
keraar. Over welke macht heeft het iBMG 
het dan?” 

Naschrift onderzoekers
“Wie, in aanvulling op de door eenzijdige 
belangenbehartiging gekleurde mening van de 
heren Hennink en Suichies, ook geïnteresseerd 
is in de feitelijke bevindingen over de markt-
macht van huisartsen, verwijzen wij graag naar 
het betreffende onderzoeksrapport.” Dit is te 
vinden via: www.bmg.eur.nl/onderzoek

Onze 
wetenschappers 

beweren nogal eens 
wat. Hoe kijken 

anderen ertegen-
aan?

‘Huisartsen 
machtiger dan 

gedacht’
Door wie: Edith Loozen, univer-
sitair docent instituut Beleid & 
Management Gezondheidszorg 

(iBMG) op BNR Nieuwsradio, 
30 maart jl.

↙



Meer dan een jaar geleden besloot de 
rechter dat de particuliere taxidienst 
UberPop in strijd is met de Nederland-
se taxiwet. Commentatoren die op de 
bres sprongen voor Uber gebruikten 
één woord opvallend vaak: ‘innovatief’. 
Consumenten zouden nu eenmaal 
zitten te springen om deze inventieve, 
makkelijke en flexibele dienst, en wie is 
de Nederlandse overheid nu helemaal om 
de vindingrijkheid van producenten en 
consumenten te beknotten?
Al snel erna viel het me op dat wanneer 
het woord in de media gebruikt wordt, 
dat vrijwel altijd in een positieve context 
is. Dit terwijl de encyclopedische definitie 
ervan vrij neutraal is: een nieuw idee, 
product of werkwijze. Volgens die defini-
tie waren de atoombom, de guillotine en 
de elektrische stoel ook innovaties. Toch 
kan ik me maar moeilijk voorstellen dat 
de mediaberichtgeving over dergelijke 
producten overwegend positief zou zijn.
Vandaar ook dat in de bedrijfskundi-
ge literatuur wordt gesteld dat een 
innovatie pas succesvol genoemd kan 
worden als het tot een grotere klant-
tevredenheid leidt. Maar dan nog hangt 
het er maar vanaf welke partijen je als 
klant definieert en op welke termijn. 
De Franse revolutionairen, voor wie de 
guillotine een efficiënt middel was om af 
te rekenen met politieke tegenstanders, 
zou je met enige fantasie kunnen zien als 
tevreden ‘klanten’; early adopter Lode-
wijk XVI zou zich waarschijnlijk niet tot 
die groep rekenen. Een meer recent, en 
expliciet als innovatie vermarkt product 
is de zogenaamde subprime-hypotheek. 

Deze risicovolle hypotheekvorm heeft in 
grote mate bijgedragen aan de financiële 
crisis waarvan we nog steeds de effecten 
ondervinden. Toch was het vóór de crisis 
een zeer lucratief product voor verko-
pers en speculanten, en ja, zelfs ook voor 
de mensen wiens inkomen het tot dan 
toe niet toeliet om een fijn huis te kopen. 
En wat te denken van het spectaculaire 
faillissement van Enron, het energiebe-
drijf waarvan het frauduleuze bedrijfs-
model uiteindelijk meer dan 30.000 
werknemers hun baan kostte en de staat 
Californië opzadelde met een torenhoge 
schuld? Het bedrijf werd door Fortune 
zes opeenvolgende jaren uitgeroepen tot 
het meest innovatieve bedrijf in de VS!
Ook bij Uber kun je je afvragen of de 
hogere klanttevredenheid (als die er al is) 
opweegt tegen de schadelijke effec-
ten die ze op andere belanghebbende 
partijen heeft. Inmiddels zijn er de nodige 
horrorverhalen over onderbetaalde en 
psychisch opgebrande Uberchauffeurs.
De hardnekkige mythe dat innovatie 
zonder meer positief is, is duidelijk niet 
ingegeven door zowel de wetenschappe-
lijke als de populaire definitie ervan. Mijn 
vermoeden is dan ook dat er vooral ideo-
logische motieven in het spel zijn: vrije 
markt en individueel winstbejag goed, 
regulering en zorgzaamheid slecht.
Bent u een van die mensen die bedrijven 
als Uber te vuur en te zwaard verdedigt? 
En bent u beledigd door mijn diagnose? 
Zie deze dan als een innovatieve nieuwe 
zienswijze. U zult merken dat u er opeens 
een stuk positiever over denkt.
Giorgio Touburg is promovendus aan de 
Rotterdam School of Management.

Giorgio Touburg is promovendus aan de 
Rotterdam School of Management.

Innovatie

tekst GIORGIO TOUBURG
fotografie LEVIEN WILLEMSE
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Hoe ben je bij EDS terechtgekomen? “Toen ik 
terugkwam van een uitwisselingsprogramma 
in Uruguay, ruim twee jaar geleden. Toen heb ik 
me meteen opgegeven voor een cursus salsa.”
Daarvoor danste je nooit? “Jawel, ik hield al-
tijd al van dansen, op de middelbare school was 
ik op feestjes altijd op de dansvloer te vinden. 
Maar ik had nog nooit een cursus gevolgd.”
En nu ben je al voorzitter van de club. Waar-
om? “Ik heb me samen met de penningmees-
ter vorig jaar aangemeld omdat we heel graag 
het familiegevoel van de vereniging verder 
wilden verspreiden en omdat we het beter 
wilden doen dan het vorige bestuur.”
Hoezo? Deden die het niet goed dan? “Jazeker 
wel, maar vooral achter de schermen. Wij wil-
den wat meer vóór de schermen werken, de 
vereniging bekender maken naar buiten toe 
door het maken van een mooie website, het 
aanhalen van de banden met Erasmus Sport 
en flashmobs op de campus, al gebeurde dat 
laatste onder het vorige bestuur ook al.”
En, is EDS nu bij iedereen bekend? “ De groei 
zit er nog steeds in.”
Hoe is het om voorzitter van EDS te zijn? 
“Elke vereniging heeft makkelijke en moeilijke 
kanten. Het fijne van EDS is dat iedereen er 
lid van is omdat ze er plezier aan beleven; de 
mensen komen met een goed gevoel naar ons 
toe. De moeilijke kant is om binding te creë-

ren tussen alle verschillende stijlen. Daar ligt 
een taak voor het bestuur.”
Wat doen jullie dan? “Wij organiseren toer-
nooien, dansavonden, barbecues, activiteiten 
voor iedereen of ze nu salsa, kizomba of ball-
room dansen.”
Wat voor soort voorzitter ben je? “Ik ben 
heel toegankelijk; je kunt me op alle momen-
ten voor van alles aanspreken. Daar moest 
ik overigens wel aan wennen; dat je soms op 
zaterdagavond om 10 uur nog wordt gebeld 
om iets te regelen. Ik treed niet graag op de 
voorgrond; ik ben liever ondersteunend. Maar 
als iets beter kan, dan zeg ik dat.” 
Heb je ook minder goede kanten? “Soms ben 
ik wat te direct. Dat valt niet altijd even goed. 
En ik vind het nog steeds moeilijk om iemand 
te complimenteren als die minder hard gelo-
pen heeft dan ikzelf.” 
Heb je graag de leiding? “Best wel, want ik kan 
slecht tegen besluiteloosheid.”
Wat heb je tot nu toe vooral geleerd als voor-
zitter? “Dat goed communiceren essentieel is 
en dat het ondoenlijk is om jezelf op tien fron-
ten voor honderd procent te geven.”
Verder nog wat overgehouden aan je tijd bij 
EDS? “Niet voor niets wordt EDS in de wandel-
gangen de Erasmus Dating Society genoemd. 
En ik moet bekennen, ook ik heb tijdens een 
salsacursus mijn huidige vriendin ontmoet.”

Olivier Flinterman
Motto: 

‘Het familiegevoel 
van EDS 

verspreiden’

tekst  GERT VAN DER ENDE  
fotografie MICHEL DE GROOT

Naam: Olivier Flinterman 
Leeftijd: 24
Studie: bachelor Bedrijfseconomie en Fiscale 
economie, vijfdejaars
Voorzitter van: Erasmus Dance Society (EDS), 
dé studentendansvereniging van Rotterdam. 
EDS telt rond de 250 leden. EDS verzorgt les-
sen in drie dansstijlen – ballroom, salsa en ki-
zomba – voor zowel beginners, als ‘intermedi-
ates’ en gevorderden. 
Voorzitter sinds: augustus 2015



VRIJDAG 29 APRIL 
16.00 UUR | GRATIS | EN
↘DEBAT
DOUBLE DEGREE
Boekhandel Donner

Wat is de belangrijkste 
rol van de universiteit? 
Moeten wetenschappers 
enkel onderzoek verrich-
ten of enkel lesgeven, in 
plaats van allebei? In een 
tijd waarin wetenschap-
pelijke kennis en de status 

van wetenschappers meer 
onder druk staan dan ooit, 
zijn dit zeer relevante vra-
gen. In het door de Wijsge-
rige Faculteitsvereniging 
ERA georganiseerde debat 
zullen deze vragen centraal 
staan. Een aantal grote 
namen zijn uitgenodigd. 
Iedereen is welkom, dus 
zorg dat je erbij bent!

IN SAMENWERKING MET BOEKHAN-

DEL DONNER. 

VRIJDAG 29 APRIL 
20.00 UUR | € 8,- | EN
↘LEZING
HOW TO TRAVEL THE 
WORLD WITH ALMOST 
NO MONEY?
Arminius

De dertigjarige Kroaat 
Tomislav Perko raakte 
in de problemen door de 
economische crisis. Hij 
besloot om de wereld rond 
te trekken met slechts 
een klein beetje geld. Door 
alternatieve manieren 
van reizen, zoals liften en 
couchsurfing, slaagde hij 
daarin. Na zijn succesvolle 
TED-talk en zijn eerdere 
bezoek aan Amsterdam, 
vertelt hij vanavond in 
Rotterdam zijn verhaal. 

Kaarten kopen kan via 
arminius.nu

DONDERDAG 5 MEI 
GRATIS | EN + NL
↘FESTIVAL
BEVRIJDINGSFESTIVAL 
ZUID-HOLLAND
Het Park (bij de Euromast)

Vandaag wordt in Neder-
land de bevrijding gevierd 
met diverse festivals. In 
Rotterdam vindt het groot-
ste festival plaats in Het 
Park, waar diverse arties-
ten, zoals Sunnery James 
en Nielson, optreden. Ook 
is er een unieke samen-
werking tussen meerdere 
Rotterdamse artiesten. 
Naast de optredens zijn er 
diverse foodtrucks en een 

grote markt. In de Noorse 
Zeemanskerk vindt een 
inhoudelijk programma 
plaats met onder meer de-
batten over de vrijheid van 
meningsuiting online, ge-
organiseerd door Stichting 
Lokaal, het Rotterdamse 
centrum voor democratie. 

MAANDAG 9 MEI T/M 
ZONDAG 15 MEI | GRATIS 
EN + NL
↘EVENEMENT
EFR CHARITY DAYS
Rotterdam

Deze dagen staan volledig 
in het teken van het 
helpen van zwakkeren in 
de samenleving. Je gaat 
bijvoorbeeld lesgeven aan 

verstandelijk gehandi-
capten, meehelpen bij de 
Voedselbank, en traditio-
nele Nederlandse spellen 
spelen met immigranten. 
Heb jij altijd al je steentje 
willen bijdragen aan goede 
doelen? Dan is dit je kans!

Schrijf je in via efr.nl

DINSDAG 10 MEI | 20.30 - 
21.45 UUR | GRATIS | NL
↘TALKSHOW
STUDIO ERASMUS 
Rotterdamse Schouwburg

Studio Erasmus is de 
maandelijkse talkshow van 
de Erasmus Universiteit: 
over de actualiteit, het 
laatste onderzoek en de 

36 AGENDA

samenstelling MARTIJN SCHOOLENBERG

DINSDAG 3 MEI | 16.00 - 17.30 UUR | GRATIS | NL

↘LEZING 
LEVEN VOORBIJ DE GENEN
Erasmus Paviljoen 

Biologie heeft grote invloed op ons mensbeeld. Na 
Darwin overheerste de visie dat alles wat leefde, gezien 
werd als uitkomst van de evolutionaire ‘survival of the 
fittest’. Bioloog Richard Dawkins bracht de mens terug 
tot een voertuig van zelfzuchtige genen en Dick Swaab 
reduceerde de essentie van de mens tot de processen 
in het brein. Maar doen we hiermee recht aan wat de 
mens is? Volgens hoogleraar Filosofie Jos de Mul (EUR) 
is dit een nihilistische blikvernauwing. In deze lezing 
over bioloog Denis Noble (Oxford) stelt De Mul dat zélfs 
de biologie ruimte laat voor een veel positievere kijk op 
het menselijk leven. (Foto: Bob Bronshoff)

DONDERDAG 12 MEI | 14.00 UUR | GRATIS| EN+NL

↘EVENEMENT 
ZILVEREN KRUIS 
TRAPPENLOOP 2016
Tinbergengebouw (H)

Op 12 mei krijg je de kans om meer dan 350 treden 
omhoog te rennen in het Tinbergengebouw (H). Kun jij 
de scherpste tijd neerzetten? Deelnemen kan zowel 
individueel als in teams. Er kan gekozen worden uit 10 of 
18 verdiepingen. Iedereen is welkom. (Foto: Ronald van 
den Heerik)

Inschrijven kan door het sturen van een mail naar 
marketing@erasmussport.nl 
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vragen achter het nieuws. 
Met interviews, livemuziek 
en een minicollege. Marion 
van San vraagt zich af hoe 
wij jongeren uit handen 
van IS kunnen houden. Van 
San doet onderzoek naar 
radicalisering, waarvoor 
ze sprak met ouders, 
docenten, Syriëgangers en 
veroordeelde terroristen 
als Samir Azzouz en Jason 
Walters (Hofstadgroep). 
Criminoloog Robby Roks 
geeft, n.a.v. zijn proef-
schrift over de Haagse 
straatbende ‘de Rollin 200 
Crips’, antwoord op de 
vraag: Bestaat de Neder-

landse gangster? Muziek: 
het Apacáy Quintet. 

 Reserveren wordt aanbe-
volen en kan via sgeras-
mus.nl 

IN SAMENWERKING MET OPEN 

ROTTERDAM.

WOENSDAG 11 MEI 
20.00 - 22.00 UUR
€ 2,50/€ 5,- | NL
↘LEZING
ROTTERDAM VIERT DE 
STAD! COLLEGETOUR
Arminius

In 2016 wordt het 75-jarig 
jubileum van de wederop-
bouw van Rotterdam met 
diverse activiteiten uit-
gebreid herdacht. Zo is er 
onder meer een collegetour 
van zes delen met bekende 
Rotterdammers. Onder 
meer Jandino Asporaat en 
Wilfried de Jong zijn al te 
gast geweest. Op 11 mei 
komt hardloopster Nelli 
Cooman. Zij zal worden ge-
interviewd over het verle-
den, heden en de toekomst 
van Rotterdam. Daarna is 
er gelegenheid om vragen 
aan haar te stellen. 

Kaarten kunnen worden 
gekocht via arminius.nu

VRIJDAG 13 MEI T/M 
MAANDAG 16 MEI 
GRATIS | EN + NL
↘FESTIVAL
RRROLLEND ROTTERDAM 
(EDITIE MEI)
Plein 1940

Dit foodtruckfestival heeft 
al meerdere malen in het 
Kralingse Bos plaatsgevon-

den en is in dit pinkster-
weekend te beleven op 
Plein 1940. Daar zullen 
diverse optredens volgen 
en liefhebbers kunnen ge-
nieten van talloze culinaire 
hapjes en de lekkerste 
speciaalbieren.

MAANDAG 16 MEI T/M 
ZONDAG 12 JUNI | 10.00 - 
22.00 UUR | GRATIS
↘EVENEMENT
DE TRAP
Groot Handelsgebouw

Ter viering van 75 jaar 
wederopbouw wordt door 
burgemeester Aboutaleb 
op 16 mei een een giganti-
sche trap met 180 treden 
naar het dak van het Groot 
Handelsgebouw geopend. 
Bovenop het gebouw heb 
je een schitterend uitzicht 
over de stad. Ook gaat de 
voormalige bioscoop Kri-
terion weer tijdelijk open 
en zullen hier verschil-
lende films, debatten en 

voorstellingen plaatsvin-
den. Daarnaast is er een 
horecagelegenheid en een 
informatiepunt van de 
manifestatie ‘Rotterdam 
viert de stad!’

VRIJDAG 20 T/M ZONDAG 
22 MEI | € 75,-/ € 600,-  
EN + NL
↘EVENEMENT
NSK TEAM SAILING
Rotterdamse Studenten 
Zeil Vereniging, Kralingse 
Plas

In dit weekend wordt op de 
Kralingse Plas gestreden 
om de felbegeerde titel 
van Nederlands Studen-
ten Kampioen Teamzeilen. 
Ieder team bestaat uit acht 
leden en vaart met twee 
kielboten. Deelnemers 
moeten lid zijn van een 
Nederlandse studenten-
zeilvereniging. 

 Inschrijven kan via 
teamzeilen.rszv.nl

AGENDA AGENDA

DINSDAG 17 MEI | 15.30 – 18.00 UUR | GRATIS | EN

↘LEZING EN FILM 
DISCOVERING THE DUTCH
Erasmus Paviljoen

Welke opmerkelijke personen en ideeën hebben de 
huidige Nederlandse maatschappij gevormd? Deze 
aflevering  van Discovering the Dutch draait volledig 
om Baruch Spinoza, de beroemde filosoof die al vroeg 
religiekritiek leverde en de Nederlanders een eerste 
idee gaf van wat vrijheid was. Spinoza-specialist en 
hoogleraar Geschiedenis en Filosofie Wiep van Bunge 
zal de lezing houden, gevolgd door de documentaire 
Spinoza, a free thinker (2015). 

Inschrijven kan via sgerasmus.nl 

DINSDAG 24 MEI | 20.00 - 22.00 UUR | € 5,- /€ 7,50 | EN

↘THEATERLEZING
IN SEARCH OF EUROPE
Erasmus Paviljoen

Theatermaker Lucas de Man reisde naar zeventien 
steden in acht landen, op zoek naar nieuwe visionairs, 
om Europa te herdefiniëren. In deze theaterlezing neemt 
hij ons mee op zijn reis door Europa en zijn geschiede-
nis. Hij spreekt onder meer over de vluchtelingencrisis 
en het sluiten van Europese grenzen. Met discussie na 
afloop.

 Tickets kunnen worden gekocht via sgerasmus.nl



tekst WOUTER MEIJER
fotografie LEVIEN WILLEMSE

Ik ben altijd al gevoelig geweest voor 
marketingacties en aanbiedingen. Zo 
blader ik altijd braaf de AH Bonusfol-
der door voordat ik boodschappen ga 
doen. Dit keer heeft de supermarkt een 
nieuwe actie: moestuinpotjes. Eigenlijk 
heb ik helemaal geen geduld voor dit 
soort dingen, maar tegen beter weten in 
besluit ik om, in tegenstelling tot vorig 
jaar, dit jaar mijn moestuin wel tot een 
succes te brengen. Het gevolg hiervan is 
dat ik bij de kassa elke keer net die paar 
euro extra uitgeef, zodat ik aan de beno-
digde 15 euro per moestuinpotje kom. 
Inmiddels heb ik me ontwikkeld tot een 
professionele moestuinier en moestuin-
potjesverzamelaar. Ik bezwijk niet meer 
onder de druk van om potjes smekende 
kinderen bij de uitgang van de super-
markt. Ook vraag ik tegenwoordig zon-
der gêne de kassamedewerker om een 
ander potje, als blijkt dat ik een potje 
heb gekregen waarvan ik er al een paar 
heb. Niets zo irritant als opgescheept 
te zitten met vier wortelpotjes, wetende 
dat er maar liefst twintig soorten plant-
jes in omloop zijn. 
Voor mij is een nieuw moestuinpotje 
planten inmiddels dé ideale ontspanning 
na een dag hard studeren, omdat het 
ook heerlijk is om eens gedachteloos 
bezig te zijn in plaats van je tanden te 

moeten zetten in zweverige, onleesbare 
wetenschappelijke artikelen. Denken 
doe je overdag al genoeg, toch? Daar-
naast heb ik berekend dat het zelf kwe-
ken van mijn groenten ook een heuse 
besparing op mijn maandelijkse kosten 
kan zijn. En wat is er nou leuker dan zelf 
als student je eigen groenten te kweken 
en vervolgens aan het thuisfront te kun-
nen rapporteren dat je naast je dagelijk-
se portie groente jezelf hebt ontwikkeld 
tot zelfvoorzienende groenteboer? Een 
win-win-winsituatie dus, dacht ik. 
Nou, niets was minder waar. Twee 
weken na het planten van mijn eerste 
moestuinpotjes blijkt dat de helft van de 
plantjes heeft besloten om niet te ont-
kiemen, de andere helft is beschimmeld 
geraakt. Ik schrik als mijn moeder me 
opbelt en vraagt wanneer ze eens wat 
van mijn verse groenten kan proeven. 
Vol teleurstelling leg ik haar de actuele 
crisissituatie uit. Ze heeft helaas niet de 
oplossing voor mijn mislukte moestuin, 
maar geeft wel de suggestie voortaan 
mijn groenten bij de Lidl te kopen. Dat 
scheelt me ook een hoop geld en ik hoef 
me niet te verdiepen in die ‘gekke moes-
tuinpraktijken’. Ze had overigens nog wel 
een verklaring voor mijn fiasco: ik zou 
überhaupt nooit groene vingers hebben 
gehad. Nou mam, bedankt. Toch ga ik 
het volgend jaar gewoon nog een keer 
proberen. Groene vingers of niet.

Wouter Meijer (23) is masterstudent 
Health Care Management

Groene 
vingers
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Minor Sustainable Development – Leiden University
Now open for students from Erasmus University!

Are you interested in the 
worldwide sustainabi-
lity issues we’re facing, 
like climate change, 
food security and waste 
processing? And do you 
want to know how to find 
solutions? 

Why?
- Make a difference
- Inspiring speakers,  
 excursions 
- Interdisciplinary 
 approach
- Practical skills 

When?
5 September 2016 – 27 January 2017 (1st Semester) 

How?
Application from 1 - 31 May: www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren
Signing up and transferring credits is easy
More info: www.cml.leiden.edu/education 
      /minorduurzameontwikkeling 
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