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Geroddel
2012 was het jaar van de frauderende wetenschappers. Dit frauduleuze gedrag dat ooit 
leek voorbehouden aan louche vastgoedhandelaren en dubieuze champignonkwekers 
kwam met een klap de academische wereld binnen. Dat de gevallen Diederik Stapel op 
eenzame hoogte staat qua wetenschappelijk bedrog, neemt niet weg dat elke onregelma-
tigheid in het onderzoek van een wetenschapper sindsdien onder een vergrootglas gaat, 
en voer is voor journalisten op zoek naar nog meer bedrog; want waarom zou Stapel een 
uitzondering zijn?
We publiceren in deze editie twee stukken van wetenschappers die de media oproepen – 
ook de redactie van EM – om zorgvuldig en terughoudend te zijn met het noemen van 
namen bij vermoedens van fraude. Een terechte oproep. 
Tegelijkertijd hebben wetenschappers onderling een belangrijke rol in het verspreiden van 
die geruchten, ook naar de media. Dat doen ze lang niet altijd uit oprechte bezorgdheid 
voor de zuiverheid van het vakgebied, maar ook uit broodnijd of kinnesinne. Er wordt, naar 
het schijnt, wat afgeroddeld in de wandelgangen.
EM schreef in november over wetenschapsfraude onder de kop: ‘Wetenschappers zijn net 
mensen’. Dat mag dan zo zijn, maar ik koester nog steeds de opvatting dat het inderdaad 
net mensen zijn, maar wel mensen die beter zouden moeten weten.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
gunneweg@em.eur.nl
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‘ThE bEsT Is yET TO cOmE’
Met een knipoog naar de overwin-
ningsspeech van de Amerikaanse pre-
sident Barack Obama, beloofde colle-
gevoorzitter Pauline van der Meer 
Mohr in haar nieuwjaarstoespraak dat 
ook voor de Erasmus Universiteit ‘the 

best is yet to come’.
Van der Meer Mohr verwees in haar 
rede vooral naar het bijzondere jaar 
dat 2013 is voor de universiteit. Niet 
alleen start in september de viering 
van het 100-jarig bestaan, ook worden 
veel projecten van BV2013 afgerond 

en komt de EUR met een nieuwe  
strategie voor de komende vier jaar. 
“De universiteit is bijna future-proof”, 
aldus de voorzitter die zoals de toe-
hoorders van haar gewend zijn haar 
toespraak in impeccable Engels uit-
sprak. WG  (foto: Rvdh)



Speciaal strafrecht voor 
adolescenten lijkt overbodig
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U bent rechter-plaatsvervanger. Sinds 2002 doet 
u ook jeugdstrafzaken. Bent u voorstander van 
het streng straffen van jongeren? “Ik ben vooral 
een voorstander van rechtvaardige en zinvolle straf-
fen. In de meervoudige kamer voor jeugdstrafzaken 
onderzoeken we uitvoerig welke straf het meest ef-
fectief is om de betreffende jongere een andere weg 
te laten inslaan en zijn criminele carrière in de kiem 
te smoren.”

Heeft u wel eens een jongere volgens het volwas-
senen strafrecht berecht? “Nee. Eén keer is het wel 
door de officier van justitie gevraagd, maar toen heb-
ben we het niet gedaan.”

U zit ook in de commissie van toezicht van justiti-
ele jeugdinrichting de Hartelborgt in Spijkenisse, 
dus u kent probleemjongeren van dichtbij? “Ja, ik 
spreek daar regelmatig met jongeren die de meest 
ernstige misdrijven hebben begaan. Jongeren van de 
straat waar de kranten van vol staan, maar je ziet 

daar ook hun andere kant, want vaak gaat er veel el-
lende schuil achter de stoere houding die ze op 
straat aannemen.”

Staatssecretaris Teeven heeft in december een 
wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd waarmee 
hij het zogeheten adolescentenstrafrecht voor 15- 
tot 23-jarigen wil invoeren. Was het niet goed ge-
regeld dan? “Voor personen boven de 18 geldt het 
volwassenenstrafrecht, voor 12- tot 18-jarigen het 
jeugdstrafrecht. En voor 16- en 17-jarigen bestaat 
sinds 1905 het zogeheten artikel 77b, dat de mogelijk-
heid biedt hen bij uitzondering een volwassenenstraf 
op te leggen als ze én een ernstig misdrijf hebben ge-
pleegd én ze een volwassen persoonlijkheid lijken te 
hebben. Dat artikel hebben we overigens te danken 
aan een paar conservatieve Kamerleden die het on-
eens waren met het feit dat de bovengrens van het 
jeugdstrafrecht toen van 16 jaar naar 18 jaar ging en 
was zeer tegen de zin van de liberale minister toen, 
Cort van der Linden.” 

En 77b bestaat nog steeds? “Ja, in 1995 werd het 
zelfs makkelijker gemaakt om op 16- en 17-jarigen 
een volwassenensanctie toe te passen. In plaats van 
én én werd het óf óf: óf de ernst van het misdrijf kan 
aanleiding zijn, óf de persoon van de dader. In dat-
zelfde jaar heeft Nederland het Internationaal Ver-
drag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) geratifi-
ceerd, waarin duidelijk staat dat 18 jaar de boven-
grens voor jeugdstrafrecht is. Toen heeft Nederland 

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft in december 
een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om het jeugdstrafrecht 
te herzien. Meest opvallende maatregel: de introductie van het zo-
geheten adolescentenstrafrecht, waardoor 15- tot 23-jarigen apart 
kunnen worden aangepakt. Maar is dat wel nodig? Jolande uit 
Beijerse van de Erasmus School of Law is er niet van overtuigd. 
tekst Gert van der Ende fotografie ANP



17 januari 2013 | 07DE KWESTIE

dus een voorbehoud moeten maken, waar we nog 
steeds, keer op keer, op worden aangesproken door 
het VN-Kinderrechtencomité, terwijl het gezien de 
voorgeschiedenis meer voor de hand had gelegen het 
artikel te schrappen.
“Enfin, als ruilmiddel voor 77b is toen wel besloten 
de bovengrens te versoepelen, waardoor het makke-
lijker is geworden om 18- tot 21-jarigen jeugdsancties 
op te leggen, zoals jeugddetentie of de maatregel tot 
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ), een 
soort ‘jeugd-TBS’. Dat is artikel 77c, dat tot voor kort 
niet erg bekend was onder rechters die alleen vol-
wassenenzaken doen. Wel onder kinderrechters, 
maar de schifting of een persoon naar de kinder-
rechter gaat vindt vooraf plaats op basis van het feit 
of iemand jonger is dan 18. Jongvolwassenen kwamen 
dus bij de reguliere rechter in strafzaken, en die 
kwam niet op het idee een jeugdsanctie toe te pas-
sen. Toch is het een enkele keer wel gebeurd en ook 
in zware zaken, bijvoorbeeld in een zaak in 2009, 
waarbij een jongen werd gedood in een lift in Spijke-
nisse. Een van de daders sprak ik in de Hartelborgt, 
en die vertelde me dat het verblijf in de jeugdinrich-
ting hem zwaarder viel dan het voorarrest in het 
Huis van Bewaring voor volwassenen, juist vanwege 
de nadruk die in de jeugdinrichting wordt gelegd op 
opvoeding, behandeling en teruggeleiding naar de 
samenleving.” 

Wordt sinds 1995 op jongeren wel vaker het vol-
wassenenstrafrecht toegepast? “Nee, al zijn de cri-
teria daarvoor toen wel versoepeld. In de praktijk 
zijn kinderrechters, officieren van justitie en deskun-
digen vooral blijven kijken naar de persoonlijkheid 
van de jeugdige. Dat Murat D., de jongen die in 2004 
zijn conrector doodschoot, wel een volwassenenstraf 
kreeg opgelegd – 5 jaar gevangenisstraf plus TBS – 
heeft volgens mij te maken met de overvloedige me-
dia-aandacht in deze rechtszaak, die ook zijn weer-
slag had op de houding die deze Murat ter terechtzit-
ting aannam.”

Is dat adolescentenstrafrecht waarmee Teeven nu 
op de proppen komt dan nog wel nodig? “Ik vind 
van niet en vind dat het jeugdstrafrecht prima functi-
oneert. Zeker sinds in 2008 ook de Gedragsbeïnvloe-
dende Maatregel (GBM) is ingevoerd: een pakket van 
allerlei interventies specifiek gericht op de proble-
matiek van de jeugdige, zoals opname in een gespe-
cialiseerd pleeggezin, gerichte therapie en een dag-
programma. Die maatregel heeft geleid tot de ont-
wikkeling van diverse nieuwe gedragsinterventies bij 
jongeren. Een voordeel van Teevens wetvoorstel is 
wellicht dat er nu vaker een jeugdsanctie wordt op-
gelegd aan een jongvolwassene en de mogelijkheid 
daartoe is verruimd tot 23 jaar. Daar staat echter te-
genover dat wordt voorgesteld om de PIJ te kunnen 
omzetten naar TBS. Dat is eerder voorgesteld als al-
ternatief voor 77b, maar in het wetsvoorstel blijft 77b 
ook bestaan. En alle andere voorstellen die erin 
staan … tja, het lijkt wel alsof de wetgever op hol is 
geslagen. Moet je nagaan: sinds de invoering van het 
jeugdstrafrecht in 1905 vond de eerste grote herzie-

ning pas in 1965 plaats, en een tweede in 1995. De 
laatste vijf jaar is het jeugdsanctiestelsel echter al di-
verse malen ingrijpend herzien en nu ligt er met dit 
wetsvoorstel weer een hele reeks voorstellen tot wij-
ziging klaar.”

Waarom is het voorstel dan gedaan? “De groep 
van 15 tot 23 jaar is verantwoordelijk voor 30 procent 
van de criminaliteit, althans zo viel te lezen in de 
eerste brief van Teeven. Dat lijkt de belangrijkste re-
den te zijn om de aandacht vooral op die groep te 
richten. Het gevaar is echter dat die aandacht er 
straks niet meer is voor degenen die ouder zijn dan 
23 jaar, want het geld kan maar één keer worden uit-
gegeven.”

Is het trouwens wel duidelijk wat een adolescent 
is? “In de discussies ging het altijd over jongvolwas-
senen van 18 jaar tot 23 jaar, maar in het wetsvoorstel 
gaat het om jongeren vanaf 15 jaar. De definitie van 
dit begrip is dus niet al te duidelijk, ook pedagogen 
hanteren zeer verschillende definities.” 

Tot slot, komen er nu ook speciale adolescenten-
gevangenissen? “Interessante vraag. Nu heb je ge-
wone gevangenissen en speciale justitiële jeugdin-
richtingen, zeg maar jeugdgevangenissen, want qua 
uiterlijk lijken ze wel op elkaar sinds de laatste ook 
onder de Dienst Justitiële Inrichtingen van het minis-
terie van Veiligheid en Justitie vallen. Toch zijn er 
enkele belangrijke verschillen: de opvoeding moet 
een doel zijn, als het om PIJ’ers gaat ook de behan-
deling, en de jongeren volgen er onderwijs. Nu zie je 
al dat er jongeren tot 25 jaar zitten, die zijn bijvoor-
beeld op hun zeventiende veroordeeld. Dus als het 
straks mogelijk wordt om een jongvolwassene tot 23 
jaar een PIJ-maatregel op te leggen, zullen er straks 
ook mannen of vrouwen zitten die tegen de 30 zijn. 
De vraag is of dat wel zo gunstig is voor de jeugdigen 
die daar verblijven. Het gevaar is dat er een heel an-
der klimaat ontstaat. De groepen binnen de inrich-
tingen zullen dan nog veel meer moeten worden in-
gedeeld op basis van leeftijd. We hebben ze wel eer-
der gehad in de jaren dertig tot vijftig: gevangenissen 
voor jongelieden, zoals dat toen heette; die erop wa-
ren ingericht om deze jongvolwassenen geschikt te 
maken voor de arbeidsmarkt en aan werk te helpen. 
In de voorbereiding van de laatste grote herziening 
van het jeugdstrafrecht in 1995 is ook nagedacht over 
aparte inrichtingen voor jongvolwassenen, maar die 
zijn er toen niet gekomen omdat er geen geld voor 
was.” 

‘Het lijkt wel alsof de wetgever 
op hol is geslagen’ 
> Jolande uit Beijerse

Mr.dr. Jolande uit Beijerse 
is universitair hoofddo-
cent Straf- en strafpro-
cesrecht aan de Erasmus 
School of Law van de EUR 
en doceert o.a. het vak 
Jeugdstrafrecht en jeugd-
beschermingsrecht in de 
masters Strafrecht en 
Criminologie. Ze is tevens 
rechter-plaatsvervanger 
bij het team Jeugd van de 
rechtbank Rotterdam en 
lid van de Commissie van 
Toezicht van justitiële 
jeugdinrichting de 
Hartelborgt. Dit voorjaar 
verschijnt haar boek
Jeugdstrafrecht: beginselen, 
wetgeving en praktijk.

Kamer in de Rijksinrichting 
voor Jongeren in Den Helder



ONDERWIJS

FSW: Forse 
rendementsver-
hoging door N=N
De proef met ‘Nominaal is normaal’ op de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen lijkt 
een succes te zijn. Een fors groter aandeel 
van de studenten behaalde binnen een 
jaar 60 studiepunten. Dat blijkt uit het 
eindrapport dat begin januari uitkwam. 

Het eindrapport bevestigt de eerdere ver-
wachtingen dat N=N zou leiden tot hogere 
studierendementen in het eerste jaar. Bij de 
eerstejaars uit 2011 van Bestuurskunde, So-
ciologie en Psychologie is het aandeel stu-
denten dat binnen een jaar 60 studiepunten 
heeft gehaald veel hoger dan bij de studen-
ten die in 2008, 2009 of 2010 startten. Het 
rendement van Pedagogische Wetenschap-
pen kan niet worden afgezet tegen eerdere 
cijfers, omdat de opleiding in 2011 voor het 
eerst werd aangeboden. Wel ligt het aan-
deel studenten dat binnen een jaar alle stu-
diepunten heeft gehaald bij alle FSW-oplei-
dingen lager dan in maart 2012 werd ver-
wacht.
Onderdeel van N=N is dat het aantal toege-
stane herkansingen flink is teruggebracht. 
Bij Bestuurskunde mogen nog maximaal 
vijf modules worden herkanst en bij de ove-
rige studies is het aantal herkansingen te-
ruggebracht tot twee bloktoetsen en twee 
practica. Daar staat wel een model van com-
pensatoir toetsen tegenover. Studenten mo-
gen een onvoldoende (niet lager dan een 4,0) 
halen, als het jaargemiddelde maar een 6,0 
is. Bij Sociologie, Psychologie en Pedagogi-
sche Wetenschappen zijn maar weinig her-
kansingen nodig. Van de studenten die bin-
nen een jaar alle studiepunten haalden, 
heeft meer dan driekwart geen herkansin-
gen nodig gehad. Bij Bestuurskunde was dit 
slechts 16 procent. Van de compensatierege-
ling is veelvuldig gebruikgemaakt. Bij So-
ciologie en Psychologie had bijna de helft 
van de studenten die binnen een jaar 60 
punten haalden de regeling nodig om een 
onvoldoende voor een bloktoets te compen-
seren. Bij Bestuurskunde hebben zelfs vier 
op de tien studenten twee of meer onvol-
doendes voor een bloktoets gecompenseerd.
Wat verder opvalt, is dat de instroom bij de 
FSW-opleidingen is afgenomen. Niet alleen 
in absolute aantallen, maar ook ten opzich-
te van andere sociale faculteiten in Neder-
land was de instroom in 2011 lager. In verge-
lijking met faculteiten binnen de EUR daal-
de het marktaandeel van FSW van 14,3 naar 
12 procent. TF
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BESTUUR

Huib Pols nieuwe rector magnificus 
Huib Pols is benoemd tot nieuwe rector magnificus van de Erasmus Universiteit. 
Hij volgt komend najaar Henk Schmidt op, die met pensioen gaat.

Prof. dr. Huibert Pols studeerde Geneeskun-
de in Rotterdam en promoveerde er in 1988. 
Tien jaar later werd hij hoogleraar Inwendige 
geneeskunde en in 2000 afdelingshoofd. Pols 
is sinds 2006 decaan van de Faculteit Ge-
neeskunde en Gezondheidswetenschappen 
en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur 
van het Erasmus MC. 

Uitdagingen
Pols kijkt er naar uit om de komende vier jaar 
de positie van de EUR verder te versterken: 
“Het rectoraat is een nieuwe uitdaging omdat 
de focus enkel op mijn twee passies, onder-
zoek en onderwijs, ligt.” Verdere internatio-
nalisering en samenwerking tussen facultei-
ten noemt Pols als speerpunten. Op 8 novem-
ber 2013 neemt hij het stokje over van Henk 
Schmidt, die zijn rectoraat na vier jaar beëin-

digt en met pensioen gaat. Schmidt drukte in 
zijn termijn een duidelijk stempel op het 
EUR-onderwijs met de invoering van ‘Nomi-
naal is normaal’ en verhoging van het studie-
rendement. Pols geeft aan op deze ingeslagen 
weg verder te willen gaan. “De EUR staat 
voorop in vernieuwingen in het onderwijs.”

Wisseling van de wacht
Wie Huib Pols opvolgt als decaan van de Me-
dische Faculteit is nog niet bekend. Zijn ver-
trek completeert de wisseling van de wacht 
bij het Erasmus MC. Naast Pols verlaten ook 
Hans Büller en Elisa Carter de Raad van Be-
stuur. Ernst Kuipers zal Büller opvolgen als 
voorzitter van het bestuur. De procedures 
voor de twee andere vacatures lopen inmid-
dels. TF (foto: RvdH)

Nieuwe decaan voor Wijsbegeerte
Jack Vromen is per 1 januari 2013 de nieuwe decaan van de Faculteit 
der Wijsbegeerte. Vromen volgt Wiep van Bunge op, die acht jaar de 
scepter zwaaide op de faculteit. Na zijn studies Economie en Filosofie 
in Tilburg, maakte Vromen in 1987 de overstap naar Rotterdam. Sinds 
2006 is hij hoogleraar Theoretische Filosofie en hoofd van die vak-
groep. TF (foto: RvdH)



AkkOORD OVER cAO
De universiteiten hebben – eindelijk 
– een nieuwe cao.  De nieuwe cao (pdf) 
krijgt een looptijd van 1 januari 2011 
tot 1 januari 2014. In januari 2013 wor-
den de salarissen met één procent 
verhoogd en in september nog eens 
met één procent. Een eenmalige uitke-
ring van 250 euro over 2011 gaat niet 
door. De seniorenregeling wordt in 
stappen afgeschaft. Vanaf 2014 is toe-
treding tot de regeling niet meer mo-
gelijk. En wie op dit moment ‘leeftijds-
dagen’ heeft, raakt die in 2018 kwijt. 
Het aantal dagen groeit in de tussen-
tijd bovendien niet meer. Nieuwe 
werknemers hebben geen recht meer 
op leeftijdsdagen. Uiterlijk 1 februari 
moet het akkoord definitief zijn. HOP

EUR IN EcONOmENTOp 40
De Erasmus Universiteit scoort goed 
in de Economentop 40. De universiteit 
is het beste instituut en vier EUR-eco-
nomen behoren tot de beste zes. Ieder 
jaar publiceert Economische Statisti-
sche Berichten de top 40, die voor het 
derde jaar op rij wordt aangevoerd 
door VU-econoom Richard Tol. Na-
mens de EUR staan Daan van Knip-
penberg, Michael McAleer, Philip 
Hans Franses en Werner Brouwer bij 
de beste zes. TF

lOpEN VOOR gOED DOEl
Hardlopen voelt al goed door het en-
dorfineshot na elke training, maar doe 
je mee met de Erasmus Sponsorloop, 
dan haal je ook geld op voor het Eras-
mus Education Fund. Het is een initia-
tief van de Erasmus School of Econo-
mics, maar alle medewerkers, studen-
ten en alumni van de universiteit kun-
nen zich aanmelden als individu of als 
team van vier personen. De eerste ge-
zamenlijke training staat gepland op 
25 januari in het stadion van Excelsi-
or. Aanmelden en meer informatie: 
marathon@ese.eur.nl LJ

kORTAF

> procent van de eerstejaars studenten bij Psycholo-
gie kreeg een positief bindend studieadvies in 2011. Zij 
behaalden alle 60 studiepunten. In de drie voorgaande 
jaren lukte dit voor ongeveer de helft van de eerste-
jaars. ‘Nominaal is normaal’ verhoogt in ieder geval het 
rendement.

cIJFER

CAMPUS

71,5 

Wat: Voorlichtingsavond over studiekeuze 
voor ouders van 5- en 6-vwo’ers
Waar: Aula en collegezalen in de C-hal
Wanneer: 8 januari van 19.00 tot 22.15 uur

Stralend loopt Pieter Kuijt, directeur van de 
afdeling Marketing & Communicatie, rond 
in de C-hal, want nog nooit zijn er zoveel 
ouders op de voorlichtingsavond afgeko-
men: zo’n 530. Meer media-aandacht voor 
de avond is zijn verklaring voor de toename. 
Volgens Kuijt ervaren ouders het bezoek aan 
de universiteit als een avondje uit. En dat lij-
ken de sprekers goed in hun oren te hebben 
geknoopt, want ze doen stuk voor stuk hun 
best om zo vlot en sympathiek mogelijk over 
te komen, waarbij ze persoonlijke anekdotes 
niet schuwen. “Ik liep de marathon, 15 tot 20 
kilo geleden, en eigenlijk is dat vergelijkbaar 
met studeren”, zegt Gerard Hogendoorn, ver-
antwoordelijk voor de aansluiting van vwo en 
universiteit, in zijn openingsspeech. “In het 
begin vallen veel mensen uit, en ergens aan 
het eind, rond de 30-35 kilometer, krijg je een 
inzinking. Als student moet je ook over dat 
punt heen om de eindstreep te halen.” Ook 
schotelde hij de ouders in de Aula alvast de 
bittere werkelijkheid voor: “Denkt u dat u 
straks alleen nog geldschieter bent voor uw 
studerende zoon of dochter?” Met een ern-
stige blik geeft hij zelf het antwoord: “Ja, dat 
is zo.” 
Studentendecaan Bernard den Boogert doet 
eveneens een humoristische duit in het zakje 

en schetst op komische wijze hoe belang-
rijk het is dat een kind zelf een studiekeuze 
maakt, en dat je als ouder vooral moet moti-
veren  en ondersteunen. “Stel dat je zoon of 
dochter op zondagavond tijdens Studio Sport 
wil praten over tussen welke studies hij twij-
felt, grijp dat moment aan! En zeg niet dat het 
niet uitkomt.” Ondanks de ietwat flauwe grap-
pen lijkt zijn kordate en eerlijke verhaal in 
goede aarde te vallen bij de ouders. “Wat een 
prettige man om naar te luisteren”, fluistert 
een vrouw tegen haar man. “Studiebrochures 
geven een te rooskleurig beeld”, houdt Den 
Boogert zijn publiek voor. “En bij proefstude-
ren krijg je college van de tofste hoogleraar 
die er rondloopt, terwijl je die in de studie 
pas tegenkomt in de master.” 
Ouders kunnen zich vanavond ook laten 
informeren over het financiële plaatje en 
over zaken als de BaMa-structuur, bindend 
studieadvies en decentrale selectie. Tussen 
de rondes door lopen ouders met strakke 
gezichten van de ene naar de andere zaal, 
bang om niet op tijd de goede locatie te vin-
den. Gelukkig staan overal aardige jongens 
en meisjes van het Erasmus Ambassadors 
Office om iedereen wegwijs te maken. 
Opvallend is dat hooguit een handjevol ou-
ders met een multiculturele achtergrond 
aanwezig zijn. Niet echt representatief voor 
een universiteit met de meeste ‘gekleurde’ of 
‘gehoofddoekte’ studenten van Nederland. 

Lindemarie Jongste

Avondje uit in de c-hal
AcHTERAF

‘Geen tijd’ is geen excuus
EUR-studenten pakken op 11 januari in een loods aan de Keilestraat verjaardagsboxen in voor 
kinderen uit arme gezinnen. De box wordt gevuld met een cadeau, een traktatie voor in de 
klas, een taart, versiering en wat lekkers voor thuis. Voorafgaand konden de studenten een 
college bijwonen van hoogleraar Lucas Meijs van de Rotterdam School of Management over 
het effect van vrijwilligerswerk. De actie is georganiseerd door Rotterdam Cares, een organi-
satie die young professionals en studenten wil motiveren om iets te doen voor stadsgenoten, 
zoals films bezoeken met ouderen, spelletjes spelen met zwerfjongeren of bijles geven aan 
scholieren. “Alle activiteiten duren maar een paar uurtjes, zodat studenten en werkenden het 
makkelijk kunnen inpassen in hun agenda. ‘Geen tijd’ is eigenlijk geen excuus meer” , lacht 
stadsmanager Debby van der Schuit. LJ (foto: LW)  Voor meer info ga naar www.rotterdamcares.nl



Eerstejaars EUC naar 
Student Hotel
Eerstejaarsstudenten van het Erasmus University College (EUC) worden 

komend collegejaar ondergebracht in The Student Hotel. 120 studenten 
krijgen huisvesting in het pand aan de Oostzeedijk.

ANAlYSE

Door nieuw onderwijsmodel ESL verdwijnen fte’s 

Eerstejaarsstudenten van het Universi-
ty College worden verplicht op kamers 
te gaan. De bedoeling is dat ze geza-
menlijk worden ondergebracht, vlakbij 
het EUC-pand aan de Nieuwe Markt. 
Omdat er nog geen permanente oplos-
sing is voor de studentenhuisvesting, 
is nu besloten om de eerste lichting 
onder te brengen in het dit collegejaar 
geopende Student Hotel aan de Oost-
zeedijk. EUC-studenten mogen volgend 
jaar zelf kiezen van wat voor kamer ze 
gebruik willen maken. Wonen in The 
Student Hotel is allerminst goedkoop. 
Momenteel variëren de prijzen van 595 
tot 795 euro per maand. De eerstejaars 
die verplicht worden om in het hotel te 

gaan wonen krijgen wel een korting. 
Voor een standaard kamer betalen zij 
volgend jaar 550 euro (in plaats van 
650) en voor een junior suite 625 (in 
plaats van 695). De universiteit draait 
op voor de korting. Een permanent on-
derkomen laat nog even op zich wach-
ten. Naar alle waarschijnlijkheid zal er 
in de Westewagenstraat een nieuw stu-
dentencomplex met 210 kamers worden 
gebouwd. Eerder werd nieuwbouw nog 
onwenselijk geacht, omdat de panden 
die daarvoor gesloopt moeten worden 
cultuurhistorische waarde hebben. In 
december bleek echter een meerder-
heid van de gemeenteraad voor nieuw-
bouw. TF (foto: LW)

HUISVESTINg
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De medewerkers van de Erasmus 
School of Law die worden ge-
troffen door de reorganisatie, 
zijn eind vorig jaar geïnfor-
meerd. De reorganisatie is het 
gevolg van het vernieuwde on-
derwijsmodel dat in september 
is gestart.

Het bestuur van de faculteit be-
sloot tot het omzetten van het mas-
sale onderwijs naar kleinschalig 
probleemgestuurd onderwijs om 
studenten meer uit hun studie te 
laten halen. Een ander doel was 
het studiesucces aanmerkelijk te 
verbeteren. Rechtenstudenten doen 
(te) lang over hun studie en dat is 
voor de faculteit ook financieel na-
delig, want die ontvangt pas geld 

voor de student als die afstudeert – 
als überhaupt de eindstreep wordt 
gehaald. Daarbovenop zal de rijks-
bijdrage voor faculteiten per 2015 
afnemen.
Met de ingrijpende herziening ne-
men decaan Maarten Kroeze en 
onderwijsdecaan Suzan Stoter – de 
nieuwe decaan per 1 februari – een 
financieel risico, want ondanks de 
gedegen voorbereiding moet blij-
ken of de verwachte hogere ren-
dementen daadwerkelijk gehaald 
worden.
Als gevolg van het nieuwe on-
derwijssysteem gaat de faculteit 
schuiven in het docentenbestand. 
Doordat er minder hoorcolleges 
en werkgroepen zijn, en juist meer 
kleinschalige onderwijsgroepen, 
zijn minder hoogleraren en uni-

versitair (hoofd)docenten nodig, en 
meer tutoren en begeleiders van 
practica. Dat betekent dat vanaf 
2016 er 12,4 fte’s aan vast weten-
schappelijk personeel verdwijnen. 
Tegelijkertijd komen er 14,6 fte’s 
aan veelal tijdelijk wetenschap-
pelijk personeel bij, maar dat zijn 
voor de helft tutoren: relatief goed-
kope docenten die de faculteit eer-
der niet in dienst had.
Kroeze kondigde de reorganisa-
tie een jaar geleden aan, en op 22 
november werd het plan definitief 
nadat de faculteitsraad ermee in-
stemde. Vanaf dat moment heeft 
Kroeze gesprekken gevoerd met 
de betrokken medewerkers. De de-
caan benadrukt dat het persoonlijk 
functioneren van de wetenschap-
per niet ter discussie staat bij het 

bepalen waar functies kunnen 
worden geschrapt. De wetenschap-
pers die hun functie zien verdwij-
nen, hoeven niet meteen op zoek 
naar iets anders. Op 1 januari 2016, 
als het nieuwe onderwijsmodel in 
de hele bachelor is ingevoerd, zal 
hun baan pas echt ophouden te 
bestaan. Van gedwongen ontslagen 
komt het mogelijk niet, want door 
extra natuurlijk verloop of ver-
werving van onderzoeksubsidies 
kunnen wetenschappers wellicht 
aanblijven. Wie bijvoorbeeld voor 
minimaal 70 procent de eigen loon-
kosten kan financieren door exter-
ne geldstromen, blijft aangesteld. 
Voor de overige medewerkers pro-
beert de faculteit een andere pas-
sende functie binnen of buiten de 
Erasmus School of Law te vinden. LJ 

Medezeggenschap wil 
positie verstevigen
Student en U-raadslid Jochem Streefkerk is, samen met 
drie anderen, bezig met de oprichting van Verenging Stu-
dentenbelang Rotterdam (VSR). Die moet zorgen voor 
een verbetering van de medezeggenschap op de EUR.

“Het idee is ontstaan na de medezeggenschapsverkiezingen 
afgelopen voorjaar”, vertelt Streefkerk. “De gemiddelde op-
komstpercentages lagen op 12 of 13 procent. Op andere uni-
versiteiten ligt de opkomst veel hoger, soms zelfs rond de 40 
procent.” Een verdubbeling van de opkomst van vorige ver-
kiezingen moet, volgens hem, op termijn haalbaar zijn. Het 
grote verschil met studentensteden waar de opkomst wel 
hoog ligt, is dat Rotterdam geen partijenstelsel kent. 
Een tussenschakel voor medezeggenschapsleden en de ach-
terban, de VSR dus, kan uitkomst bieden,  denken Streefkerk 
en zijn companen. Sinds vorig jaar overlegt de Universiteits-
raad regelmatig met de faculteitsraden. Aanleiding daarvoor 
was de invoering van ‘Nominaal is normaal’. “Dat overleg is 
zo goed bevallen dat we daar dit jaar mee verder zijn gegaan”, 
zegt Streefkerk. “Momenteel moet de U-raad de kar trekken 
in dat overleg. In de toekomst ben je daarom afhankelijk van 
raadsleden die tijd hebben om dat te doen. Met een onafhan-
kelijke vereniging die bestaat uit medezeggenschapsleden 
speelt dat probleem minder.”
Een van de belangrijkste taken van VSR wordt het verzorgen 
van trainingen voor medezeggenschapsleden. Door hen te 
trainen in dossierkennis, debatvaardigheden en praktische 
informatie over hoe de universiteit georganiseerd is, kan de 
kwaliteit van de besluitvorming worden verbeterd, aldus 
Streefkerk. De eerste training is al geweest. “Daar bleek dat 
veel kennis afwezig is. De functie van de examencommissie 
was voor sommigen zelfs niet duidelijk.” De spil van de orga-
nisatie wordt een website waar medezeggenschapsleden re-
gelmatig hun verhaal zullen houden. Ook wil VSR bindings-
sessies of achterbanbijeenkomsten gaan houden om verant-
woording af te leggen en input van studenten te krijgen. TF



‘Ontgijzel’ jezelf om baan te vinden

Marianne Langhout, vijfdejaars Ge-
neeskundestudent en researchmaster-
student Health Sciences. In Erasmus 
Journal of Medicine betoogt zij dat ro-
kers geen extra zorgpremie zouden 
moeten betalen.

Steeds vaker hoor je dat rokers zelf op 
moeten draaien voor hun zorgkosten. 
Waarom ben je het daar niet mee eens? 
“Het argument is dat rokers zelf kiezen 
voor hun gedrag. Als blijkt dat hun zorg-
kosten hoger zijn, zou je kunnen stellen 
dat ze zelf de verantwoordelijkheid voor 
die kosten moeten dragen. Uit onderzoek 
blijkt echter dat rokers niet op de maat-
schappelijke zorgkosten drukken. Op korte 
termijn krijgen ze vaker te maken met be-
handelingen voor aan roken gerelateerde 
ziekten, zoals hart- en vaatziekten, maar 
ze hebben minder zorg op de lange termijn 
nodig. Doordat rokers eerder doodgaan, 
krijgen ze vaak niet de dure chronische 
zorgbehandelingen die mensen die langer 
leven wél krijgen.”

Heeft de overheid niet de taak om rokers 
te beschermen tegen gezondheidsrisi-
co’s? “In principe wel, maar een verhoging 
van de zorgpremie is een heel paternalis-
tisch middel. Daarnaast gebeurt het al met 
campagnes, aankondigingen op sigaret-
tenpakjes en accijnzen.”

Rokers zijn dus juist goedkoper voor de 
zorg. Kunnen we roken niet beter stimu-
leren dan? “Nee, er zijn natuurlijk forse 
gezondheidsrisico’s. En rokers zijn vaak 
minder productief op de werkvloer; vol-
gens onderzoek zijn rokende jongeren ver-
antwoordelijk voor kosten van 2,4 miljard 
euro aan productiviteitsverlies, wanneer 
zij zouden blijven roken.”

En hoe zit het met alcoholgebruik en on-
gezond eten? Zijn hogere zorgpremies 
daar wél te rechtvaardigen? “Dat ligt aan 
de effecten op de zorgkosten. Meer in het 
algemeen is een hogere zorgpremie bij 
een ongezonde levensstijl praktisch onuit-
voerbaar. Zelf zullen mensen namelijk niet 
gauw gezondheidsrisico’s opbiechten als 
dat een hogere premie tot gevolg heeft.”  TF

Het vernieuwde loopbaancoachingstra-
ject voor studenten met een multiculture-
le achtergrond is mede gebaseerd op het 
ontvoeringsverhaal van Arjan Erkel. Het 
draait om het loskomen van belemmeren-
de overtuigingen en je eigen kracht vin-
den.

Volgens zijn website heeft Arjan Erkel zijn 
gijzeling overleefd door het heft in eigen 
hand te nemen; zich niet gek laten maken 
door zijn gijzelnemers en vast te houden aan 
zijn authenticiteit. Op dezelfde manier – 
door zichzelf te ‘ontgijzelen’ – kunnen stu-
denten met een multiculturele achtergrond 
zichzelf beter in de arbeidsmarkt zetten. Dat 
betekent dat zij (deels) los moeten komen 
van hun culturele achtergrond (geloof, op-
voeding, normen en waarden) en meer moe-
ten  openstaan voor de Nederlandse mores 
op de arbeidsmarkt. 
De cursus is erop gericht om multiculturele 
studenten uit die belemmerende overtuigin-
gen, angsten en onzekerheden te trekken. 
“Het zal soms confronterend zijn voor de 

deelnemers om uit hun comfortzone te ko-
men, maar het is nodig om met een open blik 
naar een baan te zoeken”, vindt loopbaanad-
viseur Dorianne van Schaijk.
In de cursussen die ze eerder gaf, merkte ze 
al dat hun achtergrond deze studenten in de 
weg kan zitten, vooral als zij de eerste in een 
familie of gezin zijn die gaan studeren. Daar-
door missen zij soms essentiële algemene 
kennis, zoals het belang van het hebben van 
een netwerk, dat je cv niet compleet is zon-
der nevenactiviteiten, en dat je recruitmente-
venementen ook al in je tweede of derde stu-
diejaar kunt bezoeken. 
Anders dan in de voorgaande cursussen 
gaan de deelnemers al direct de arbeids-
markt op, want na de eerste bijeenkomst 
moeten ze al een netwerkgesprek houden bij 
een bedrijf of organisatie. Arjan Erkel zelf 
komt ook in actie; hij verzorgt minstens twee 
van de tien bijeenkomsten. LJ (foto: RvdH)

De cursus start op 4 februari en bestaat uit tien bijeen-
komsten. Aanmelden kan tot 21 januari. Meer informatie 
vind je op www.eur.nl.essc  

 “De gangen ruiken hier nog net zo 
stoffig naar beton als toen ik achttien 
was en hier studeerde.”

DE QUOTE

> Ten overstaan van alle ouders die op 8 januari naar de voorlichtingsavond over studiekeuze 
waren gekomen, blikt collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr met weemoed terug naar 
haar eigen studententijd op Woudestein.
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The article ‘Wetenschappers zijn net mensen’ (‘Scholars 
are normal human beings’) in Erasmus Magazine 6, 15 
November 2012, about academic fraud, triggered five 
EUR-researchers to ask the media to be reserved when 
publishing about these cases.

Fraud in academia is a serious issue and touches di-
rectly upon the fundaments of our profession as scho-
lars, namely the credibility and integrity of science. 
The potential consequences of scientific fraud are 
severe. The society as a whole is a victim, since wrong 
practical consequences might be taken from fake sci-
entific results. The scientific community is a victim, 
because fraudulous empirical results can mislead 
follow-up research. Universities are the victims, since 
they may suffer far-reaching reputational damage. 
The social sanctions for wrong-doing scholars are dra-
matic: Public statements from scientific communities 
about the ungraceful behaviour of the colleague and 
front-page media reports about the cases belong to 
the usual reactions, and it is practically impossible to 
redeem yourself as a scholar at any later moment. The 

devastating personal consequences such public con-
demnation has for a fraudulent colleague are mostly 
ignored. 
The emotional intensity of the debate produces 
another group of victims: colleagues who became 
subject of rumours concerning academic fraud, just 
because someone mentions their name. We are seri-
ously concerned about the social and career conse-
quences for colleagues who are associated with the 
suspicion of irregularities in their scientific work. Just 
a well-spread rumour alone can lead to ostracising by 
colleagues, to the loss of external cooperation part-
ners, sponsors, commissions, or public positions. Yet, 
some newspapers in the Netherlands have decided to 
publish about rumours in which they come to the con-
clusion that there is no real fraud involved. A strange 
situation, because our colleagues are named and bla-
med without proof.
We are surprised that even Erasmus Magazine in its 
reports about the book ‘Ontspoorde wetenschap’ by 
Frank van Kolfschooten goes along with this and feels 
free to announce publicly the names of colleagues 

Het was voor mij oprecht verbazingwekkend 
om in Erasmus Magazine #6 (15 november jl.) 
in het artikel ‘Wetenschappers zijn net men-
sen’ mijn naam vermeld te zien bij de bespre-
king van het boek van de heer van 
Kolfschooten met als titel ‘Ontspoorde we-
tenschap’. Zonder ook maar enige navraag bij 
mij schrijft uw redacteur gewoon over wat de 
heer van Kolfschooten over mij te vertellen 
heeft.
 
Het citaat in dit artikel is als volgt:
“Over de zaak van Ruud Pruijm, emeritus-
hoogleraar Administratieve Techniek aan 
de EUR, publiceerde Van Kolfschooten niet, 
omdat het ‘een te lang verhaal is’ en uitein-
delijk ‘niet zo opzienbarend’ was. Hij vond 
wel opnieuw plagiaat in Pruijms werk, na 
de plagiaatzaak rond zijn proefschrift uit 
1989.”
Ik merk op dat Van Kolfschooten mij twee 
keer beschuldigt van plagiaat in dit artikel 
en dat uw redacteur dit zonder meer over-
neemt. Opmerkelijk want ik kom helemaal 
niet voor in het boek.
De feiten zijn blijkbaar niet gecontroleerd 
en evenmin is aan mij toelichting gevraagd.
Je zou denken dat een tijdschrift dat nauw 
verbonden is aan de Erasmus Universiteit 
de moeite had genomen om deze zware 

aantijgingen aan een emeritus hoogleraar 
op z’n minst te verifiëren.
Dan had de redactie al snel kunnen vast-
stellen dat mijn proefschrift dateert uit 1990 
en niet uit 1989.
Dan had de redactie mogelijk ook kunnen 
vinden dat de aantijgingen van Van 
Kolfschooten toentertijd door de promotie-
commissie diepgaand zijn onderzocht, 
evenals door een onafhankelijk deskundige.
Dan had de redactie ook gemerkt dat de 
conclusie was dat er geen sprake is van pla-
giaat. Een conclusie die ook bekend is bij de 
heer van Kolfschooten, maar die hem er 
niet van weerhoudt zijn onjuiste aantijging 
te herhalen.
Dat de ‘zaak’ niet ‘opzienbarend’ was, zoals 
in het artikel is geciteerd, lijkt mij nogal lo-
gisch want er is helemaal geen zaak. Ook 
de bewering dat ik opnieuw plagiaat ge-
pleegd zou hebben is onjuist.
Van Kolfschooten heeft inderdaad aangifte 
gedaan van vermeend plagiaat in mijn laat-
ste boek ‘Grondslagen van Corporate 
Governance’.
Nyenrode Business Universiteit, waar ik nu 
gasthoogleraar ben, heeft deze zaak gron-
dig onderzocht.
Het woord ‘grondig’ is door mij niet zonder 
reden gebruikt, want de universiteit heeft, 

op basis van een door mij vrijwillig aangele-
verde digitale versie van het boek, dit on-
derzocht met het plagiaatprogramma 
Euphorus. Er zijn daarbij drie kleine omis-
sies geconstateerd in de bronvermelding en 
de universiteit heeft daarop de klacht ver-
worpen. Er was geen sprake van plagiaat.
Ook deze beschuldiging van de heer van 
Kolfschooten is niet in het boek 
‘Ontspoorde Wetenschap’ opgenomen, 
waarschijnlijk ook omdat het ‘niet zo op-
zienbarend’ was.
Twee keer ongegrond beschuldigd worden 
van plagiaat in het lijfblad van je eigen al-
ma mater is geen sinecure.
Dat uw redactrice deze aantijgingen zonder 
enig verder speurwerk overneemt is uiter-
mate slechte journalistiek. Dat u niet hoor 
en wederhoor toepast is u eveneens zwaar 
aan te rekenen.
Wetenschappers zijn inderdaad net men-
sen en vinden het bijzonder vervelend als 
op zo’n onheuse manier hun zorgvuldige 
opgebouwde wetenschappelijke reputatie 
wordt geschaad.

Ruud Pruijm, emeritus-hoogleraar 
Administratieve Techniek aan de EUR en 
visiting professor Corporate Governance aan 
Nyenrode Business Nyenrode

OPINIE

‘Fraud in academia – do not let rumours 
lead the debate’

BRIEF

Zeer geachte redactie,
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TIM DE MEY 

Moszkowicz’ 
syllogisme
Dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar kunnen liggen, 
mocht ik nog eens ondervinden toen ik Jeroen Pauws 
tv-programma Vijf Jaar Later met Bram Moszkowicz be-
keek.
Aan het grootste deel van het interview viel eigenlijk 
helemaal niets te beleven. Televisiekijkend Nederland 
is genoegzaam bekend met de idiosyncratische eigen-
schappen van interviewer en geïnterviewde. 
Bovendien weten we gewoon teveel over die 
Moszkowicz. We weten dat hij in een lastig parket zit. 
We weten met welke concrete problemen hij af te re-
kenen heeft. Zelfs de meest intieme details over zijn 
privéleven werden in de afgelopen jaren breed uitge-
smeerd, gehekeld en gepekeld.
Maar net voordat het interview mij definitief dreigde in 
te laten dommelen, gaf Moszkowicz een ongezien 
mooi, welhaast ontroerend antwoord op de vraag of 
ook hij niet ‘hoogmoedig’ was geweest, in de zin van 
‘zich onaantastbaar wanend’. 
Moszkowicz begon met een ferme premisse: “Mensen 
die onaantastbaar zijn, die zijn dom.” Vervolgens voeg-
de hij daar subtiel aan toe: “Ik heb in zoverre wel de 
hoogmoed dat ik vind dat ik niet dom ben.” Op dit punt 
begon mijn hartje sneller te slaan. Maak het nu alsje-
blieft af Bram! Trek nu toch voor een keertje de logisch 
correcte conclusie! En inderdaad: “Dus ik denk ook niet 
dat ik onaantastbaar ben. Natuurlijk ben ik niet onaan-
tastbaar.”
Ik wist niet wat ik hoorde; ik wist mij van vreugde geen 
raad! Na mij jaren te ergeren aan Moszkowicz’ flauwe, 
doorzichtige retorische trucjes, zijn stemmingmakerij 
‘in het belang van zijn cliënt’ en zijn tenenkrullende 
profileringsdrang en Telegraaf-sentimentaliteit, einde-
lijk eens een deftig, zelfs deductief geldig argument!
Maar mijn enthousiasme werd meteen in de kiem ge-
smoord. Want Pauw, die zeer bedreven is in flinterdun-
ne doch grappige associaties, kreeg de lachers op zijn 
hand met: “jaaa... dat is een beetje: ik pas in mijn jas, 
mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas.” Wat 
een afknapper! Neen Jeroen! Dat is niet hetzelfde! Zelfs 
niet ‘een beetje’! Moszkowicz’ argument is deductief 
geldig en jouw ‘argument’ niet! Of bedoel je misschien 
dat het allebei pogingen zijn – dus één met en één 
zonder succes –om een logische conclusie te trekken 
uit twee premissen? Ja, daar heb je dan wel gelijk in, 
maar daar is dan ook weer niets grappigs aan!
Is het niet intriest dat zelfs wanneer de veel geplaagde 
Moszkowicz er eindelijk eens in slaagt een deductief 
geldige redenering te maken, hem die door de neus 
wordt geboord?

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie aan de Faculteit 

der Wijsbegeerte
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 VAN DER SCHOT 

who are the victims of such rumours without consi-
dering the high social consequences such gossip can 
have. The basic rule ’In dubio pro reo’ of the legal sy-
stem does currently not seem to apply to the academic 
world. Even when the author of the book does not give 
proof of fraud, EM still considers it necessary to discuss 
such cases and feed further rumours.
We appeal to the media to handle the debate around 
failures, fraud and sloppiness in academia very care-
fully. Objectivity is needed and the thin line between 
investigative journalism and defamation should be 
respected. Scholars make mistakes just like any other 
profession, and critical media attention should help 
universities and the scientific community to stay sharp 
and transparent. It might very well be that university 
procedures concerning fraud need improvement, but 
replacing and supplementing them with witch-hunts 
can certainly not be the right way. 
We therefore ask the media to respect the rights of the 
scholars involved and treat them as innocent until the 
opposite has been proven. Yes, scholars are normal 
human beings who also may make mistakes at times. 
But scholars also deserve the same rights as any other 
citizen in our society. 

Gabriele Jacobs (RSM), Flora Goudappel (ESL), Laura den Dulk 
(FSW), Judith van Erp (ESL) en Sandra Groeneveld (FSW)
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H
oe komt het dat we dingen altijd 
uitstellen tot het laatste moment en 
wat kunnen we hiertegen doen? 
Deze vragen staan centraal in het 
boek ‘Uitstelgedrag. Waarom we 

lastige dingen voor ons uit schuiven en hoe 
we hiervan afkomen ‘ van Prof. Dr. Piers 
Steel, zelf een notoire uitsteller.  Steel doet al 
jaren onderzoek naar uitstelgedrag, ook wel 
procrastinatie genoemd. Procrastinatie komt 
van het Latijnse woord pro, wat ‘voorwaarts’ 
betekent en crastinus, wat ‘van morgen’ bete-
kent.  Het verwijst naar het uitstellen van ta-
ken waarvan je eigenlijk vindt dat je ze zou 
moeten doen: de rommel in je kamer oprui-

men, het betalen van rekeningen, het naleven 
van je dieet, of  je moeder terugbellen. In 
plaats daarvan zit je uren op Facebook, kijk je 
naar een complete tv-serie en verf je de woon-
kamer, alles om maar niet te hoeven beginnen 
met die vervelende taak. 

Uitstellersprofiel
Beweren dat uitstellers een gebrek aan moti-
vatie hebben, is te kort door de bocht. Piers 
Steel onderscheidt in zijn onderzoek drie ba-
siselementen van motivatie: verwachting, 
waarde en impulsiviteit. Het overgrote deel 
van de uitstellers heeft dan ook problemen 
met één van deze drie elementen. Verwach-

Laten we eerlijk zijn tegen elkaar: ben jij 1 januari echt gestopt met roken? En 
heb jij in de eerste week van het nieuwe jaar al hardgelopen? Grote kans dat 
je goede voornemens voor het nieuwe jaar inmiddels alweer als sneeuw voor 
de zon verdwenen zijn.  Maar je verkeert in goed gezelschap, want 95 procent 
van de bevolking is uitsteller.
tekst Céline Maessen fotografie Ronald van den Heerik illustratie Bas van der Schot

Dat doe ik morgen wel

Akko Dallinga (34) 
Student Bedrijfskunde
“Ik ben dol op grote projecten. Ik heb in mijn 
leven al drie huizen verbouwd en ik werk 75 
uur per week. Helaas neem ik mij al anderhalf 
jaar voor om mijn masterscriptie te schrijven. 
Ik vlucht vaak in werk en als ik thuiskom, ben 
ik doodop. Ik heb nu drie maanden vrij geno-
men om het nu echt af te maken.”
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ting houdt verband met zelfvertrouwen. Wat 
je verwacht, zal ook gebeuren. Wanneer ie-
mand op zoek is naar een baan, maar al 
twaalf keer is afgewezen, zal hij zeer waar-
schijnlijk bij de volgende sollicitatie verwach-
ten dat hij de baan niet krijgt. Doordat hij het 
idee krijgt dat zijn doel niet haalbaar is, gaat 
hij de taak om verder te solliciteren uitstel-
len. 
Het tweede element is de waarde. Hoe onple-
zieriger de taak is, hoe moeilijker het wordt 
om ermee te beginnen. Niemand heeft er 
moeite mee om een avond gezellig te praten 
en te eten met vrienden, maar het opruimen 
van je kamer is echter een ander verhaal. ‘Zo 
is de belangrijkste reden die studenten geven 
voor het uitstellen van een schriftelijke op-
dracht dat ze een hekel hebben aan het 
schrijven van scripties’, schrijft Steel. Wan-
neer je geen waarde toekent aan een bezig-
heid, raak je snel verveeld en ga je dingen 
doen die wel plezier opleveren. 
Het laatste element, impulsiviteit, is mis-
schien wel de belangrijkste van de drie. Men-
sen die impulsief handelen zijn bezig met het 
heden. Ze schatten de waarde van onmiddel-
lijk plezier hoger in dan een beloning waar je 
op moet wachten. Het schoolvoorbeeld voor 
studenten is dronken worden op de avond 
voor een tentamen. Op de avond zelf geef je 
toe aan je impuls; het is gezellig en het bier 
smaakt uitstekend. Je bent die avond dan ook 
niet bezig met de kater die je de volgende dag 
zult ervaren. Dan voel je je ellendig en heb je 
spijt: had je gisteren maar vooruitgedacht. 
Hetzelfde geldt voor urenlang computerspel-
letjes spelen. Wanneer de deadline in zicht 
komt en de tijd begint te dringen, komt het 
besef dat je veel eerder had moeten beginnen. 
Steel: ‘Geen enkele groep stelt zo graag uit 
als studenten. Ze besteden gemiddeld een 
derde van hun tijd aan het uitstellen van ta-
ken.’ Dit komt ten dele doordat studenten jon-
ger zijn en daardoor impulsiever. Hoe ouder 
je wordt, des te beter je kunt denken in lange 
termijnen. 

Verleiding
Uitstelgedrag kan voor een deel biologisch 
verklaard worden. Bij het uitvoeren van ta-
ken zijn er twee delen in de hersenen die ge-
activeerd worden. Wanneer je een dorstig ie-
mand vraagt wat hij nu zou willen drinken, 
wordt het limbisch systeem geactiveerd. Dit 
systeem reageert onmiddellijk op impulsen. 
Zijn gezichtsveld is gericht op het hier en nu. 
Wanneer mensen gevraagd wordt na te den-
ken over langetermijndoelen, dan gaat de 
prefrontale cortex werken. Dit deel is recen-
ter geëvolueerd en is bedachtzamer en flexi-
beler in zijn besluitvorming. Het zorgt ervoor 
dat we ons kunnen richten op de toekomst en 

het houdt onze planning in de gaten. Er is al-
leen één groot nadeel: het werkt een stuk 
langzamer. Daarnaast kan de prefrontale 
cortex door stress en slapeloosheid uitgeput 
raken. Op dat moment zijn we uiterst gevoelig 
voor verleidingen.  Want hoe minder goed je 
prefrontale cortex werkt, des te impulsiever 
je bent. Impulsiviteit had in de tijd van de ja-
gers en verzamelaars een functie aangezien 
onze verre voorouders bezig waren met on-
middellijke en basale zaken als voeding, 
vechten, vluchten en vrijen.
 Maar de moderne tijd maakt het de impulsie-
ve mens steeds moeilijker. Los van het feit dat 
we nu meer op de toekomst gericht zijn, biedt 
deze tijd ook tal van mogelijkheden die het 
juist moeilijker maken om ook daadwerkelijk 
te beginnen aan je taken. Eén van de grote 
boosdoeners is de televisie, en helemaal 

sinds de komst van tv on demand, waardoor 
je honderden uren televisie kunt opnemen. 
En niets is zo heerlijk als op de bank naar je 
favoriete series liggen kijken: de wereld om je 
heen staat stil en de deadline verdwijnt uit je 
gedachten. En dan is er nog internet waar je 
filmpjes kan kijken, spelletjes kan spelen en 
urenlang kan surfen. ‘Minder dan een jaar na 
haar start in 2004 werd Facebook in de New 
York Times al gezien als de belangrijkste 
bron van tijdverdrijf’, constateert Steel. Om 
eraan toe te voegen: ‘Terwijl het plezier dat 
werken ons verschaft door de jaren heen con-
stant is gebleven, lijkt de kracht van de ver-
leiding te zijn toegenomen.’ 

Begin vandaag
Toch is het te makkelijk om ons uitstelgedrag 
te verantwoorden door te stellen dat het in de 
natuur van de mens zit om impulsief te hande-
len. Uitstellen zorgt voor nodige schuldgevoe-
lens en uiteindelijk ga je er niet beter van 
presteren. “Er is maar een kleine groep die 
echt het best presteert onder druk, de mees-
ten leveren iets in waar ze eigenlijk niet tevre-
den over zijn”, zegt Laurine Ruijten, studiead-
viseur bij de opleiding Psychologie. Hoog tijd 
dus om er iets aan te doen. 

Gera Noordzij doet een promotieonderzoek 
aan de Erasmus Universiteit naar het motive-
ren van werklozen, waarbij ook uitstelgedrag 
aan de orde komt. Zij stelt dat je prestatiedoe-
len beter kunt vervangen door leerdoelen. 
“Deel je doel op in kleine stukjes en stel leer-
doelen”, zegt Noordzij. “Zeg dus niet ‘ik moet 
volgende maand een baan hebben’, maar ‘ik ga 
leren een betere sollicitatiebrief te schrijven’. 
Dit doel is haalbaar en de kans dat je faalt is 
kleiner dan bij een prestatiedoel.” 
Stel je verwachtingen dus bij, luidt haar ad-
vies, en deel grote projecten op in kleine stuk-
jes. Je gaat dus niet je scriptie schrijven maar: 
eerst een literatuurlijst maken, daarna een 
opzet maken, een planning en uiteindelijk ga 
je schrijven. Het voltooien van een taak cre-
eert zelfvertrouwen, wat uitdaagt tot meer 
prestaties. Het is ook belangrijk dat je de 

‘Er is maar een kleine groep die 
echt het best presteert onder druk, 
de meesten leveren iets in waar ze 
eigenlijk niet tevreden over zijn’
> Laurine Ruijten, studieadviseur bij Psychologie

Rebecca Heye (25) 
Student Bestuurskunde
“Hoe verder de deadline in de toekomst ligt, 
hoe meer ik denk ‘dat duurt nog wel even’. Ik 
moet er écht voor gaan zitten en voor mezelf 
een beloning bedenken. Bijvoorbeeld lekker 
uit eten gaan of naar de bioscoop gaan met 
mijn zusje. De beste stok achter de deur voor 
mij is werken in groepsverband. Als ik deel 
uitmaak van een groepje, dan haal ik altijd 
mijn deadlines.’



Van wie? Larissa van der Lugt.
Functie? Haveneconoom bij de Regionale Economie, Haven- en Ver-
voerseconomie BV van de Erasmus Holding.
Waar? Havens.
Wat? “Ik onderzoek onder meer de economische organisatie van ha-
vens. Zo heb ik 450 havenbeheerders wereldwijd een survey gestuurd. 
Maar ik ga ook regelmatig langs bij havenbedrijven om te kijken hoe het 
er in de praktijk aan toegaat.”
Waarom? “Havens zijn van economisch belang voor een land. De wijze 
waarop een haven georganiseerd is, bepaalt mede hoe effectief deze 
opereert.”
Hoe is het om te doen? “Het praktische toepassingsgebied is een leuk 
aspect van mijn werk. Ik word gedreven doordat ik weet dat het daad-
werkelijk van maatschappelijk belang is wat ik doe.”  TL (foto: LW)
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Het werkveld

doelen concreet maakt. Als je al jaren een puin-
hoop maakt van je financiën, kun je als doel 
stellen dat je je financiële crisis gaat overwin-
nen dit jaar. Maar dat is een heel abstract doel 
waardoor je al snel door de bomen het bos niet 
meer ziet. Maak het concreet: open deze week je 
post en maak een overzicht van je schulden – 
een doel dat beter haalbaar is. En als die taak 
volbracht is, beloon jezelf dan. Dat zorgt ervoor 
dat een onplezierige taak gekoppeld wordt aan 
een aangenaam gevoel. 
Voor de meeste uitstellers is het beginnen het 
moeilijkst; probeer dan de ‘tien-minutenregel’: 
spreek met jezelf af dat je bijvoorbeeld tien mi-
nuten gaat opruimen. Als je eenmaal bezig bent, 
is het minder erg en negen van de tien keer ga je 
uiteindelijk wat langer door. 
En voor mensen die snel afgeleid zijn, kan de 
Say Do-methode een goede manier zijn, weet 
Noordzij. “Als je veel op Facebook zit, post dan 
dat je van tien tot twee aan je paper gaat werken. 
Omdat je vervolgens niet wilt afgaan voor je Fa-
cebookvrienden, weerhoudt dat je ervan om 
door te gaan met facebooken.”
Wellicht kan inspiratie geput worden uit het feit 
dat het niet de minsten zijn die dergelijke me-
thodes soms nodig hebben. Zoals Barack Oba-
ma, die publiekelijk aankondigde om te gaan 
stoppen met roken; het weerhield hem ervan een 
sigaret op te steken. Dus kom in actie! Begin aan 
die scriptie, liever vandaag dan morgen. 

‘Uitstelgedrag. Waarom we lastige dingen voor ons uitschuiven 
en hoe we hiervan afkomen’ door prof.dr. Piers Steel. Prijs: € 
19,95, uitgeverij: Ten Have, ISBN: 9025959768

COVERVERHAAL

Jurriaan Ketting (31) 
Student Geschiedenis
“Mijn administratie doen, fietsen, koken en het 
bestek poetsen. Ik heb het afgelopen half jaar 
tal van klusjes gedaan om maar niet te hoeven 
beginnen met mijn scriptie. De afgelopen drie 
maanden begon ik mij er steeds schuldiger 
over te voelen. In december ben ik toch begon-
nen en heb ik het eerste hoofdstuk ingeleverd. 
Nu heb ik weer goede moed om door te gaan.” 
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N
a zes jaar, waarvan ruim twee jaar 
als voorzitter, neemt Ageeth Klaas-
sen afscheid van de Universiteits-
raad. Bestuurskundestudent René 
Karens heeft op 1 december vorig 

jaar haar werkzaamheden overgenomen. Een 
primeur: nooit eerder werd de functie vervuld 
door een student.

René, hoe bevalt het tot nu toe? “Het is nog 
erg rustig. Er was in december nog geen verga-
dering, dus ik had extra tijd om ingewerkt te 
worden.”

Ageeth, ben je al afgekickt van de raads-
werkzaamheden? “Nee, helemaal niet. Ik zal 
het werk erg gaan missen. Ondertussen ben ik 
weer volop bezig met mijn onderzoek naar be-
stuur en toezicht in de zorgsector.” 

Als je nu terugkijkt, wat is je meegevallen? 
“De U-raad functioneert goed. Vooral op het 
dossier ‘Nominaal is normaal’ (N=N), is de 
raad heel kritisch geweest. Voor mij als voor-
zitter was dit de grootste uitdaging, aangezien 
studenten en docenten bij dit onderwerp niet 
vanzelfsprekend op één lijn liggen. Ik ben erg 
tevreden met het feit dat studenten en docen-
ten met elkaar in conclaaf zijn gegaan. Kijk, de 
verbouwing van de campus is ook belangrijk, 
maar of een boom nu hier of daar  staat, dat 
doet er niet zoveel toe. Maar N=N raakt ons al-

lemaal. “Verder vind ik het goed dat de raad 
het onderwerp van extra studieplekken op de 
agenda heeft gezet en gehouden, en daar ook 
echt wat heeft bereikt; er komen meer stu-
dieplekken op de campus. Kritisch zijn is vaak 
makkelijk, maar op eigen initiatief iets berei-
ken is ook erg belangrijk.”

Je koos duidelijk voor de rol van onafhanke-
lijk voorzitter en minder voor een politieke 
rol, klopt dat? “Op de EUR is de voorzitter van 
de raad een technisch voorzitter, die geen deel 
uitmaakt van de raad zelf. Ik zag mijn rol voor-
namelijk als procesbegeleider en adviseur.  De 
besluitvorming ondersteunen door partijen bij 
elkaar te brengen en de raad waar nodig bij te 
staan met dossierkennis en advies.”
René: “Die onafhankelijkheid is ook noodzake-
lijk voor de relatie met het College van Be-
stuur. Je brengt de standpunten van de raad 
over aan het college en andersom. Het zou niet 
handig zijn als je eigen standpunten daar 
doorheen lopen.”

René, een van je doelen is om de zichtbaar-
heid van de U-raad te vergroten. Waarom 
wil je dat bereiken? “Toen ik tijdens de ver-
kiezingen studenten aansprak, bleek dat ze 
vaak niet wisten wat de Universiteitsraad was. 
Ook op facultair niveau hoor je geluiden dat 
studenten en medewerkers zich niet vertegen-
woordigd voelen. Als het werk van de raad 

zichtbaarder is, zullen meer mensen geïnteres-
seerd zijn en krijg je ook de beste mensen voor 
de functie van raadslid.”

Ageeth, je zit te knikken. Wat heb jij daar af-
gelopen jaren aan gedaan? “Ik heb daar geen 
tijd voor gehad omdat er in mijn periode een 
aantal grote dossiers speelden en procedures 
erg belangrijk waren. Het probleem dat René 
constateert, zie ik ook en het is wenselijk dat 
de zichtbaarheid wordt verbeterd.”

René, hoe wil je dat bereiken? “Onze website 
was niet altijd up to date, we zijn in december 
begonnen dat te verbeteren. En er ligt een 
voorstel voor een facebookpagina. Ik zou zelf 
graag regelmatig een nieuwsbrief namens de 
raad willen versturen aan iedereen op de EUR. 
Het gaat er vooral om dat je iedereen duidelijk 
maakt wat je doet.”

Zou het helpen als de raad wat activisti-
scher zou zijn, en minder gericht op consen-
sus met het bestuur? René: “Het klopt dat on-
ze zichtbaarheid minder is omdat het debat 
niet zo politiek is als op andere universiteiten. 
Maar met zo’n onderwerp als meer studieplek-
ken, heeft de raad wel degelijk activistisch op-
getreden. Dat hoeft echter niet de standaard te 
worden, want met een coöperatieve houding 
kun je vaak meer bereiken.”
Ageeth: “Scherp debatteren is belangrijk, 
maar met overal een probleem van maken be-
reik je niks. De raad heeft dat naar mijn idee 
altijd goed aangevoeld.”

René, ga jij nog een andere stijl hanteren 
dan Ageeth? “Ik kies ook voor de rol van onaf-
hankelijke voorzitter, wellicht dat ik wat losser 
en informeler ben in mijn optreden.” 

De Universiteitsraad, wat is dat eigenlijk?

Het zijn mooie tijden om voorzitter van de Universiteitsraad te zijn. Met de 
verbouwing van de campus en de veranderingen in het onderwijs valt er vol-
doende te onderhandelen tussen medewerkers en studenten en het College 
van Bestuur. EM spreekt de scheidend en aantredend voorzitter over waarom 
medezeggenschap best wel belangrijk is.
tekst Tim Ficheroux, Wieneke Gunneweg fotografie Ronald van den Heerik

Ageeth Klaassen René Karens
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Hongaarse danseres 
kent geen grenzen 

In deze serie interviewt 
EM wetenschappers en 
studenten die behalve 
denken (doceren, publi-
ceren, promoveren, stu-
deren) ook iets doen: ze 
hebben een speciale bij-
baan, passie of interes-
sante hobby. Wat is hun 
drijfveer, hoe beïnvloedt 
het hun dagelijks leven 
en helpt het doen bij het 
denken?

DENKEN EN DOEN
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O
nopvallend zit Dorottya Kiss (32) 
op een barkruk aan het raam in 
de koffiecorner van het L-gebouw: 
mosgroene capuchonjas, licht-
bruine coltrui, haar bruine lange 

haar in een staart, geen make-up. Haar ac-
cent verraadt dat het Nederlands niet haar 
moedertaal is; ze groeide op in Hongarije. 
‘Kiss’  klinkt als de perfecte artiestennaam, 
maar het is haar echte achternaam en bete-
kent ‘klein’. “In Hongarije is het net zo’n veel 
voorkomende naam als Jansen hier”, lacht ze. 
Ze heeft het interview gepland tussen twee 
colleges door, zodat ze niet speciaal daarvoor 
vanuit haar woonplaats Amsterdam naar de 
universiteit hoefde te komen. Tijd is schaars 
in het leven van de derdejaarsstudent Alge-
mene Cultuurwetenschappen (ACW), want 
behalve voltijd studeren, runt ze De KISS 
moves, haar eigen dansgezelschap. In die 
rol bedenkt ze choreografieën voor nieuwe 
voorstellingen, repeteert ze met haar dansers 
en peutert ze subsidies los. Op het moment 
van het interview is ze een paar dagen terug 
van het Guangdong Modern Dance Festival in  

Guangzhou in China, waar het gezelschap 
voor het eerst optrad in het buitenland.
“Ik weet niet hoe ik het volhoud”, antwoordt 
ze een tikje hulpeloos op de vraag hoe ze haar 
drukke leven kan opbrengen. Wel beseft ze: 
“Het is niet gezond en ik raad het niemand 
aan!” Studeren doet ze in de trein en thuis, 
meestal ’s nachts. “Voor mij is studeren ont-
spanning van mijn werk en vice versa.” 
Desondanks wil ze op geen enkel front een 
stap terug doen. “Ik heb zoveel passie voor 
de danswereld en mijn studie, dat ik niet kan, 
en niet wil kiezen.” Die passie komt ook tot 
uiting in haar manier van praten; ze is een 
echte spraakwaterval. “Als ik bedenk dat ik 
iets wil, ga ik het doen zonder vooraf te be-
denken hoe, en of ik er wel tijd voor heb. Het 
komt altijd wel goed.” 
Zo weet Kiss bijvoorbeeld nu al dat ze na haar 
bachelor beide aangeboden masters bij de 
Erasmus School of History, Culture & Com-
munication (ESHCC) gaat volgen: Kunst- en 
Cultuurwetenschappen en Cultural Econo-
mics and Entrepreneurship. “Kiezen is geen 
optie.”

Ze heeft er dan ook geen moment aan getwij-
feld om opnieuw te gaan studeren. Ze wilde 
zich meer verdiepen in de wereld waar ze 
dagelijks mee te maken heeft, en ACW bleek 
een gouden greep, want volgens haar is het de 
perfecte manier om de theorie met de prak-
tijk te verbinden. Ook realiseert ze zich dat ze 
niet eeuwig kan blijven dansen. “Misschien 
ga ik ooit iets heel anders doen, en dan kan 
een universitair diploma geen kwaad.” 

Net rondkomen
Kiss kwam op haar achttiende naar Amster-
dam om er te studeren aan de Hogeschool 
voor de Kunsten. Daar had ze een goede re-
den voor, want in haar thuisland zou ze nooit 
kunnen bereiken wat ze wilde: het combine-
ren van verschillende dansstijlen. Al vanaf 
haar zesde vroeg ze zich af waarom verschil-
lende stijlen – klassiek ballet, volksdans, 
hiphop – zo strikt gescheiden bleven. “Toen 
al was ik vastbesloten om dat te veranderen, 
maar daar was in Hongarije geen geld voor.” 
Op aanraden van de Nederlandse choreo-
grafe van Hongaarse afkomst, Krisztina de 
Châtel, vertrok Kiss naar Amsterdam met een 
Hongaarse studiebeurs. In 2002 haalde ze 
haar diploma, en na drie jaar dansen en cho-
reograferen in binnen- en buitenland maakte 
ze de belofte uit haar kinderjaren waar: ze 
begon een dansgezelschap en mixt nu allerlei 
dansstijlen in haar choreografieën. 

De van oorsprong Hongaarse Dorottya Kiss studeert Algemene Cultuur-
wetenschappen en runt daarnaast haar eigen dansgezelschap, De KISS 
moves. Rust nemen is haar grootste uitdaging.
tekst Lindemarie Jongste fotografie Alexander van der Linder

Hongaarse danseres 
kent geen grenzen 
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Het huidige gezelschap met negen betaalde 
dansers, onder andere uit Nederland, Spanje 
en Engeland, bestaat sinds 2008. In de jaren 
daarvoor heeft ze De KISS moves stap-voor-
stap opgebouwd, in haar vrije tijd. De dansers 
waren aanvankelijk stagiairs, want die hoefde 
ze geen salaris te betalen. En door dansles-
sen te geven op scholen voorzag ze in haar 
eigen inkomsten. Tegenwoordig kan ze net 
rondkomen van haar eigen dansgezelschap 
en van een bedrijfje in grafisch ontwerpen – 
BARDooo Art Works – dat ze samen met haar 
vriend runt. Overigens is hij eveneens van  
Hongaarse komaf en is hij danser in De KISS 
moves.  

Niet alleen voor de elite
Het openbreken en overschrijden van gren-
zen staat centraal in het leven van Kiss, zo-
wel op persoonlijk vlak, als in haar werk. Ze 
spreekt zelf het liefst over ‘fusion’: het samen-
gaan van verschillende werelden. Dat komt 
bij haar niet alleen tot uiting in de choreogra-
fie en de muziek, maar ook in de thema’s van 
de voorstellingen: een mix van klassiek en 
modern. Zo moderniseert ze graag klassieke 
stukken, zoals Carmina Burana van Carl 
Orff, het Requiem van Mozart of De Noten-
kraker van Tchaikovsky. De laatste was de 
allereerste dansvoorstelling die Kiss zag. “Ik 
was vier jaar, en zette naderhand vaak de mu-
ziek op om te dansen voor mijn opa en oma.” 
Concreet betekent dat moderniseren dat ze 
streetdance of house verwerkt in een klassiek 
stuk, en een flinke beat onder de originele 
muziek zet. Daarmee wil ze laten zien dat mo-
derne elementen prima aansluiten bij aloude 
thema’s. Tegelijkertijd wil ze met haar stijl 
een brede doelgroep aanspreken – jongeren, 
of mensen die nooit naar een dansvoorstel-
ling gaan – en niet alleen de elite. 

Wetenschap wordt choreografie
Behalve het bewerken van klassiekers, be-
denkt Kiss ook nieuwe voorstellingen, waarin 
ze zich laat leiden door wetenschappelijke of 
maatschappelijke onderwerpen. Ze geeft een 
voorbeeld: “Na een college over de overdracht 
van kunst en cultuur ging ik nadenken over 
het socialisatieproces en dacht bij mezelf: 
wat bepaalt eigenlijk wie we zijn?” Op deze 

gedachte is de voorstelling Now or (N)ever 
gebaseerd, waarin de dansers van De KISS 
moves onderzoeken hoe je identiteit wordt 
bepaald, en wat er gebeurt als je niet voldoet 
aan ‘de norm’. In de voorstelling beelden de 
dansers uit hoe het is om niet begrepen, of om 
uitgestoten te worden. 
Kiss gaat grondig te werk bij het vertalen 
van een filosofische beschouwing naar een 
choreografie, en betrekt haar dansers daar 
intensief bij. Ten eerste verzamelt ze allerlei 
informatie over het onderwerp dat haar aan-
spreekt en maakt een samenvatting, die ze 
de dansers voorleest. Vervolgens verwacht ze 
van hen dat ze in een brainstormsessie actief 
meedenken en ervaringen en ideeën spuien. 
Met die feedback bedenkt de choreografe uit-
eindelijk de scènes en welke dansstijl dat ge-
voel kan uitbeelden. “Ik hoop dat het publiek 
dat net zo ervaart als wij op de bühne.”
Haar studie inspireert haar in haar werk als 
danseres en choreografe, maar andersom kan 
ze ook goed de theorie aan de praktijk koppe-
len. “Ik ken de ontwikkelingen in de culturele 
sector, en weet als geen ander hoe moeilijk 
het is om projecten gefinancierd te krijgen. 
Zeker in de huidige financiële crisis.” 
Het blijkt een gevoelig punt, want Kiss zit vol 
plannen voor de toekomst en werkt ook al aan 
nieuwe voorstellingen, maar of haar gezel-

schap die echt kan gaan opvoeren blijft vaak 
tot het laatste moment onzeker. De ACW-stu-
dent hekelt de conservatieve opstelling van 
fondsen die subsidies toekennen, omdat de 
mensen daar te weinig oog hebben voor haar 
vernieuwende manier van werken. “Ik moet 
vechten om duidelijk te maken dat mijn voor-
stellingen meer zijn dan alleen dans. Door de 
fusion-stijl spreekt het meer mensen aan en 
dat zorgt voor sociale cohesie. Vooral in het 
begin heb ik regelmatig te horen gekregen dat 
mijn aanpak dom en naïef is, maar dat weiger 
ik te geloven”, zegt ze nijdig. “In mijn ogen is 
het dansklimaat Nederland door deze starre 
houding ver weg van wat het kan zijn, want 
waarom zou klassiek beter zijn dan urban?” 

Niet meer drinken en roken
Kiss vindt het niet erg om voor zichzelf en 
voor anderen de weg vrij te maken voor haar 
benadering van dans, maar tegelijkertijd 
weet ze niet hoe lang ze het nog volhoudt. Ze 
durft daarom niet te ver vooruit te kijken. 
“Ik wil heel graag De KISS moves blijven lei-
den, maar het is zo moeilijk! Het is een grote 
verantwoordelijkheid dat in totaal dertien 
mensen qua salaris afhankelijk van mij zijn, 
terwijl het altijd onzeker is of ik genoeg geld 
binnenhaal voor onze projecten. Met de eco-
nomische crisis wordt die druk nog groter, 
want er is minder geld te verdelen.” 
Bovendien weet ze niet hoe lang ze zelf nog 
kan meedansen. Sinds ze de dertig is gepas-
seerd, merkt ze dat ze meer moeite moet doen 
om fit te blijven. Ze drinkt daarom geen alco-
hol meer, rookt niet meer – beide deed ze eer-
der volop – en eet gezond. Ze durft nog niet 
zo heel ver in de toekomst te kijken, maar wil 
in ieder geval nog meedansen in haar versie 
van De Notenkraker, waarmee ze de eerste 
maanden van 2013 gaat toeren. Symbolisch 
zou dat een mooie afsluiter zijn van haar pro-
fessionele carrière. 
Afgezien van haar danscarrière, zijn er twee 
dingen waar Kiss wel zeker van is: qua studie 
gaat ze er nog twee jaar keihard tegenaan en 
daarna willen zij en haar vriend aan kinde-
ren beginnen. Ze durft niet te zeggen of haar 
toekomst in Nederland ligt, en over haar am-
bities blijft ze vaag: “Die heb ik genoeg, maar 
die moet ik eerst op een rijtje zetten.” 

‘Het is een grote 
verantwoordelijk-
heid dat in totaal 
dertien mensen 
qua salaris afhan-
kelijk van mij zijn’ 
> Dorottya Kiss
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Wetenschappers pakken 
treinvertragingen aan

W
etenschappers van verschillende disci-
plines – bestuurskundigen, economen 
en bedrijfskundigen – doen aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam onder-
zoek naar de oorzaken van treinstorin-

gen. Kunnen we al onze hoop op deze wetenschappers 
vestigen en behoren treinvertragingen binnenkort tot het 
verleden? Bestuurskundige Lasse Gerrits helpt ons direct 
uit de droom: “Nee, je kunt dit niet honderd procent op-
lossen. Nederland heeft het meest intensieve spoorweg-
net van Europa. Het is ontzettend dicht en zwaar bere-
den. Bovendien zullen er altijd mensen voor de trein blij-
ven springen, met alle vertragingen van dien.” 
Dat neemt niet weg dat er nog heel wat te verbeteren valt, 
denken hij en zijn collega Joop Koppenjan, onder wiens 
leiding net een nieuw onderzoek naar treinvertragingen 
is begonnen: Managing Complex System Disruptions. 
Koppenjan: “Verstoringen duren nu namelijk langer dan 
nodig. Het moet mogelijk zijn om na een storing sneller 
weer volgens de dienstregeling te rijden.”

Gebrekkige communicatie
Spoorbeheerder ProRail merkte dat de samenwerking in 
het Operationele Controle Centrum Rail (OCCR) in 

Utrecht niet altijd goed verloopt. In het landelijke contro-
lecentrum voor het Nederlandse spoorwegnet communi-
ceren medewerkers – op drukke momenten wel met hon-
derd bijeen – 24 uur per dag met ProRail, de NS en ande-
re vervoerders, regionale meldkamers en aannemers. 
ProRail trok daarom 573.000 euro uit voor een vierjarig 
onderzoek naar hoe de communicatie verbeterd kan wor-
den, in de hoop dat daardoor het aantal vertragingen af-
neemt. Het bedrijf vroeg de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de meest ge-
schikte onderzoekers te zoeken. Uiteindelijk werd het on-
derzoeksvoorstel van de bestuurskundigen van de EUR 
uitgekozen. Die vroegen een paar antropologen van de 
Vrije Universiteit Amsterdam om mee te doen, vanwege 
hun ruime ervaring met observaties en diepte-inter-
views. Ook werden enkele medewerkers van de Techni-
sche Universiteit Delft gevraagd om simulaties van trein-
verstoringen te maken. 
De onderzoekers gaan het Nederlandse spoorwegnet ook 
vergelijken met die van Duitsland, België, Zwitserland en 
het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast bekijken ze hoe 
energie- en telecombedrijven met storingen omgaan, 
want zegt Gerrits: “Verstoringen doen zich overal voor. 
Misschien kunnen we er nog wat van leren.” 

Stroomstoringen, blaadjes op de rails of bevroren wissels: voor de zoveelste keer wachten 
op een guur en winderig station. Nee, treinvertragingen zijn geen pretje. Op de EUR is men 
echter naarstig op zoek naar oplossingen.   tekst  Thessa Lageman  foto Levien Willemse

Station Rotterdam 

Centraal op een door-

deweekse middag

Op het spoor
Dagelijks reizen 
in Nederland ruim 
1,2 miljoen men-
sen met de trein, 
verdeeld over on-
geveer 5200 trein-
ritten. Het spoor-
wegnet is zo’n 
2100 kilometer 
lang, met 397 sta-
tions. In totaal 
leggen Nederland-
se treinreizigers 
jaarlijks 16,8 mil-
jard kilometer af. 



Op tijd
In 2011 (de meest recente cijfers) reden maar liefst 94,7 
procent van de treinen op tijd – met de overheid is afge-
sproken dat 93 procent van alle treinen op tijd moet rij-
den. Het percentage is zo hoog, omdat vertragingen tot 
vijf minuten niet worden meegeteld. Daarnaast worden er 
bij slecht weer minder treinen ingezet en rijden ernstig 
vertraagde treinen soms niet verder, hetgeen ook niet 
wordt meegeteld in het uiteindelijke vertragingspercenta-
ge.
‘Het kan en moet nog beter’, riep de president-directeur 
van ProRail bij de presentatie van het laatste jaarverslag 
over 2011. “Natuurlijk, als verbetering niet nodig was, had-
den ze niet om dit onderzoek gevraagd, maar een paar 
complimenten naar Prorail mogen ook best gemaakt wor-
den.”, vindt Gerrits, die net als Koppenjan regelmatig met 
de trein reist. 
Tot nu toe ging de meeste aandacht uit naar technische 
verbeteringen, benadrukken ze allebei. Zo is na een grote 
verstoring in 2005 maar liefst 16 miljoen euro geïnves-
teerd in het landelijke controlecentrum, dat in 2010 open- 
ging. Gerrits: “Maar de sociale en organisatorische kant 
is dus ook erg belangrijk.” 

Gemiste aansluiting
Onderzoek naar de meer technische of logistieke kant van 
verstoringen, bijvoorbeeld de dienstregelingen, vindt op 
de EUR plaats bij de vakgroep Beslissings- en Informatie-
wetenschappen van de Rotterdam School of Management 
(RSM) en ook bij Econometrie op de Erasmus School of 
Economics (ESE). Hoogleraar Leo Kroon van de RSM: 
“Belangrijk bij dit onderzoek is snelheidssturing van trei-
nen, zodat ze niet te laat, maar zeker ook niet te vroeg er-
gens aankomen, en het al of niet handhaven van aanslui-
tingen.” 

De Rotterdamse bedrijfskundigen en economen werken 
veel samen in dergelijke onderzoeken, bijvoorbeeld in een 
nieuw Europees onderzoeksproject naar dienstregelin-
gen, ON-TIME, waar ook andere universiteiten aan mee- 
werken. Doel is het minimaliseren van het aantal uitge-
vallen treinen in geval van een grotere verstoring. 
Econometrist, wiskundige en natuurkundige Twan Dolle-
voet promoveerde vorige week nog bij de ESE op zijn on-
derzoek Delay Management and Dispatching in Railways. 
In zijn studententijd reisde hij veel met de trein, vooral 
tussen Rotterdam, Utrecht en Rosmalen. Hij moest dan 
overstappen in Den Bosch en zag de trein naar Rosmalen 
vaak voor zijn neus wegrijden. Waarom kan die trein niet 
een minuut wachten, vroeg hij zich dan gefrustreerd af. 
Over die vraag schreef hij uiteindelijk zijn proefschrift: 
als een trein met vertraging aankomt op een station waar 
veel reizigers willen overstappen, is het dan beter om de 
volgende trein op tijd te laten vertrekken of kan beter ge-
wacht worden op de vertraagde reizigers? In het ene geval 
wel en het andere niet, berekende hij. “Als bijvoorbeeld 
een stoptrein wacht op reizigers en vervolgens voor een 
intercity terechtkomt, krijgen er nog meer mensen vertra-
ging.” De modellen die hij ontwikkelde geven een betere 
weergave van de werkelijkheid dan eerdere modellen, om-
dat hij ook naar de effecten van vertraagde treinen op de 
andere treinen keek. 

Onafhankelijkheid
Tot voor kort werkte Twan Dollevoet behalve op de econo-
miefaculteit, ook bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij 
denkt – net als enkele naaste collega’s die parttime bij de 
NS werken – dat er geen gevaar is dat daardoor de onpar-
tijdigheid in het geding komt. “Ik geef in mijn onderzoek 
geen oordeel over de NS, alleen over de modellen die wor-
den gebruikt om de dienstregeling bij te sturen.” 
Bij RSM wordt met het onderzoek Complexity in Public 
Transport gekeken naar hoe reizigers met vertragingen 
omgaan. Dit onderzoek wordt gedaan in nauwe samenwer-
king met de NS, die tevens een aantal promotieplaatsen 
sponsort. “Onafhankelijkheid speelt altijd wel een beetje 
een rol in dit soort situaties”, zegt Leo Kroon. “Maar ver-
tragingen zijn goed meetbaar. We kijken zo objectief mo-
gelijk naar de cijfers om de resultaten van de NS te verbe-
teren.” Volgens hem geeft de NS de onderzoekers grote 
zelfstandigheid om te bepalen wát er onderzocht moet 
worden en hóe. 
Ook de bestuurskundigen verzekeren onpartijdig te kun-
nen werken, ondanks dat ProRail het onderzoek betaalt 
en het bedrijf meedenkt tijdens het onderzoek. Nee, dat 
heeft geen invloed op de onderzoeksresultaten, zegt Kop-
penjan. “Bovendien krijgen we het geld via de NWO, en 
niet van ProRail zelf, dus is het ook geen derdegeld-
stroomonderzoek.” 
In het ON-TIME-onderzoek zal de komende jaren ook ge-
test worden of de modellen uit Dollevoets proefschrift 
kloppen. Als dat goed uitpakt, denkt hij dat de NS wel in-
teresse heeft zijn bevindingen toe te passen. Ook Gerrits 
zegt: “Het is niet de bedoeling dat ons onderzoek in een la 
verdwijnt.” 
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‘Er zullen altijd mensen 
voor de trein blijven 
springen’ > Lasse Gerrits

European Railway Performance Index
Nederland staat op de achtste plaats van de 24 Europese landen in de The 2012 
European Railway Performance Index van de Boston Consulting Group. In de in-
dex wordt gekeken naar de intensiteit van het gebruik, van zowel reizigers- als 
vrachtverkeer, de kwaliteit van de dienstverlening, waaronder stiptheid, en de 
veiligheid. Zwitserland staat op de eerste plaats, gevolgd door Frankrijk en Duits-
land. Bulgarije staat onderaan. De koplanden investeren meer in infrastructuur, 
zoals de verwarming van spoorwissels. 



Naam: Annemarie Kersten (1983).
Proefschrift: Terms of Enjoyment. 
Film Classification and Critics’ 
Discourse in Comparative Perspective 
(Erasmus School of History, Culture 
and Communication).

Wat zijn je belangrijkste ontdekkingen? 
“Het prestige van de filmregisseur blijkt 
bepalend in berichtgeving over films, 
en het verschil tussen arthouse-films en 
commerciële blockbusters ligt in de ma-
te van conventionaliteit en innovatie 
van de inhoud. Ook blijkt dat de manier 
waarop er over film geschreven wordt 
verschilt per type film en per nationale 
context. We zien door commercialise-
ring en globalisering nu veel dezelfde 
films, maar hoe we daarmee omgaan 
blijkt nog steeds anders te zijn in elk 
land.” 

Wat heeft de maatschappij aan je on-
derzoek? “Ik heb inzicht gegeven in hoe 
we met kunst en cultuur omgaan en hoe 
mensen er waarde aan toekennen. Mijn 
onderzoek is ook op andere kunstvor-
men van toepassing.” 

Wanneer zag je het niet meer zitten? 
“Geen een keer eigenlijk. Natuurlijk zijn 
er wel eens dagen dat je niet meer weet 
hoe je verder moet. Dan heb ik gewoon 
op een rijtje gezet wat ik nog allemaal 
moest doen, en ben ik gewoon verder 
gegaan.”

De tiende stelling bij je proefschrift 
luidt: ‘Writing a sociological dissertation 
on film classification and discourse 
does not allow you to watch and beco-
me an expert on all films ever made (un-
fortunately)’. Leg uit. “Veel mensen 
dachten dat ik, omdat ik hiermee bezig 
was, ook alle films heb gezien en er al-
les over weet. Hoewel ik de meeste van 
de 150 à 200 films uit dit onderzoek wel 
bekeken heb en een groot liefhebber 
ben, ben ik geen filmhistoricus.” 

Wat ga je nu doen?  “Ik werk nu als do-
cent aan dezelfde faculteit. Of ik hierna 
een heel ander soort onderzoek ga doen, 
of doorga op dit onderwerp, weet ik nog 
niet.”  TL

KLAAR 
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‘Worden kunstenaars lui van subsidies, zoals 
veel politici tegenwoordig lijken te denken?’, 
schrijft Trouw. Cultuursocioloog Ton Bevers 
deed onderzoek naar het effect van subsidies 
en trekt een andere conclusie. In zijn af-
scheidscollege verdedigde hij de stelling dat 
de Nederlandse kunst tussen 1980 en 2010 een 
derde Gouden Eeuw beleefde dankzij het sub-
sidiebeleid vanaf 1980 om Nederlandse kunst 

in het buitenland te bevorderen. Begin jaren 
tachtig was er maar een paar honderd keer per 
jaar Nederlandse kunst in het buitenland te 
zien, in 2009 was dat 4000 keer. “In 2010 zie je 
ineens een scherpe daling in de zichtbaarheid 
van Nederlandse kunst. De economische crisis 
was een eerste valbijl, de overheid is sindsdien 
ook veel minder genereus geworden, er worden 
instellingen opgeheven.”
Antoinette Laan (VVD), wethouder van Sport en 
Recreatie, Kunst en Cultuur van de Gemeente 
Rotterdam, reageert: “De overheid is inderdaad 
minder genereus geworden, onder andere on-
der druk van de economische crisis. Maar dat 
wil niet zeggen dat het aanbod drastisch af-
neemt. Rotterdam is een jonge stad die barst 
van het talent. En dat zal tot bloei komen als je 

het de ruimte geeft.” Bovendien, zegt ze, wor-
den instellingen gevraagd om ondernemender 
te zijn dan ooit. “Het zijn sterke instellingen van 
hoog niveau en daardoor durf ik wel te twijfe-
len aan de stelling dat Nederlandse kunst min-
der zichtbaar wordt als gevolg van de econo-
mische crisis en subsidiekortingen.”
Cultureel econoom Erwin Dekker kijkt weer 
heel anders naar de bewering van Ton Bevers. 

“Is het kunstbeleid erop gericht om de zicht-
baarheid van kunstenaars in het buitenland te 
vergroten?”, vraagt hij zich af. “Of gaat het hier 
om iets heel anders, namelijk het bevorderen 
van goede diplomatieke- en handelsbetrekkin-
gen?” Hij vermoedt het laatste, want geld voor 
buitenlandse tentoonstellingen komt vaak van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat 
doet, vindt hij, ook direct vragen rijzen over het 
culturele belang van zulke exposities. “Maar 
gelukkig gaat professor Bevers zich in het 
tweede gedeelte van zijn onderzoek richten op 
de ontvangst van die kunstenaars.” Hij heeft 
namelijk een enorme database met alle buiten-
landse exposities van Nederlandse kunste-
naars van de afgelopen dertig jaar aangelegd. 
TL

Wat beweren onze wetenschappers zoal en wat 
vinden anderen daarvan?

DE BEWERING

De bewering: ‘Nederlandse kunst beleefde tussen 1980 en 2010 een Gouden 
Eeuw dankzij overheidsondersteuning’.
Van wie? Cultuursocioloog Ton Bevers.
Waar en wanneer? Bij zijn afscheidscollege als hoogleraar op 7 december en in 
het artikel ‘Kunstsubsidies blijken supereffectief’ in Trouw op 8 december.

‘In 2010 zie je ineens een scherpe daling in 
de zichtbaarheid van Nederlandse kunst’ 
>  Cultuursocioloog Ton Bevers 

WETENSCHAP
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Op 23 januari begint de 42e editie van het International Film Festival 
Rotterdam (IFFR), met ruim tweehonderd filmpremières. Erasmus Magazine 

maakte een toegankelijke, doch verantwoorde selectie. tekst Geert Maarse

‘The Master’ (VS)
De publieksopening van dit jaar, geregisseerd 
door Paul Thomas Anderson (Magnolia, There Will 
Be Blood). Officieel gaat de film over een marineof-
ficier die getroebleerd terugkeert van de Tweede 
Wereldoorlog en in de ban raakt van een dubieu-
ze sekte. Maar The Master is vooral een verhaal 
over het ontstaan van de Scientology, de contro-
versiële religieuze beweging die in de jaren vijftig 
werd opgericht door L. Ron Hubbard. In de film is 
Joaquin Phoenix (Walk the Line) de marinier, Philip 
Seymour Hoffman (The Big Lebowski) speelt de 
sektevoorman. Het is met bijna tweeënhalf uur 
een aardige zit, maar Anderson toont ook hier 
weer zijn meesterschap. Razende acteurs, en 
beelden die doen denken aan de schilderijen van 
Edward Hopper. 

‘Me Too’ (Rusland)
Regisseur Aleksey Balabanov is gespecialiseerd in 
genrefilms met een zwart randje. Hij was eerder in 
Rotterdam met de snoeiharde verkrachtingsfilm 
Cargo 200 (2007) en het cynische doktersdrama 
Morphia (2008). In Me Too staat de queeste naar 
een mysterieuze ‘toren van geluk’ centraal. Een 
bandiet en een muzikant reizen met hun gevolg af 
naar een soort oude kerncentrale, waar hen een 
enkele reis naar de hemel zou wachten. Denk: slap-
pe gesprekken in de sauna, een zwarte fourwheel-
drive, flessen wodka, een prostituee in de sneeuw 
en een ontvoering uit een ziekenhuis. Balabanov 

legt in de absurdistische zoektocht de Russische 
volksmentaliteit bloot, waarbij net zo’n grote rol is 
weggelegd voor wanhoop als voor machismo en 
kinderlijke koppigheid. 
 

‘De Ontmaagding van 
Eva van End’ (Nederland)
Het IFFR is internationaal, maar dat betekent niet 
dat de Nederlandse film ontbreekt. Integendeel. 
Naast twee echte Rotterdamse films – de docu-
mentaire Lee Towers, The Voice of Rotterdam en de 
eerste productie van Ari Deelder, Toegetakeld door 

de Liefde – gaat de komedie De Ontmaagding van 
Eva van End van Michel ten Horn in première. Een 
eenvoudig Nederlands gezin wordt geconfron-
teerd met de eigen tekortkomingen door de 
komst van een Duitse uitwisselingsstudent (de 
vleesgeworden perfectie: blond haar, wit shirt, 
mediteren als hobby). Op eerdere festivals werd 
het speelfilmdebuut van Ten Horn vergeleken met 
het werk van Todd Solonz en Wes Anderson. Een 
hilarisch, bitterzoet portret van klein menselijk 
leed.

‘The Complex’ (Japan)
Wereldpremière van de nieuwe film van de Japan-
se horrormeester Nakata Hideo. Hideo is vooral 
bekend als regisseur van Ringu, waarvan inmid-
dels twee ijzingwekkende Hollywood-remakes 

verschenen. Hij maakte een paar uitstapjes naar 
andere genres, maar met The Complex keert hij 
terug naar het ambacht waarmee hij eind jaren 
negentig groot werd. Het verhaal: een jonge stu-
dente verhuist naar een appartementengebouw 
en wordt daar geplaagd door onverklaarbare ge-
luiden en bezoeken van een buurjongetje dat ei-

Van Japanse horror tot Russisch absurdisme
The Master

Me Too

The Complex

De Ontmaagding van Eva van End
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genlijk niet bestaat. Het verhaal is kalm opge-
bouwd en Hideo wendt zich niet tot het voor de 
hand liggende effectbejag. Met lege kamers, lan-
ge shots en verlaten binnenplaatsen versterkt hij 
het gevoel van isolement. Het resultaat is een be-
klemmende film die de kijker ongemerkt meezuigt 
in een angstaanjagende apotheose. 

‘Sightseers’ (Groot-Brittannië)
Regisseur Ben Wheatley maakte de afgelopen ja-
ren naam met een eigenzinnige mengvorm van 
thrillers en zwarte humor. Down Terrace (2009) 
draaide om een crimineel gezin dat ongeveer ie-
dereen om zeep bracht en in cellofaan wikkelde. 
Kill List (2011) toonde een huurmoordenaar die tij-
dens een serie makkelijke klussen verstrikt raak-
te in een web van bovennatuurlijke gebeurtenis-
sen. Sightseers, zijn derde film, gaat over een stel 
dat voor het eerst samen op vakantie gaat. Als 
de man zich op hun campingtrip ontpopt als een 

moordlustige psychopaat, doet de vrouw algauw 
vrolijk mee. Een spoor van overreden lichamen en 
ingeslagen schedels achterlatend, trekken ze 
over het Britse platteland. De film wordt door cri-
tici nu al een van de leukste komedies van het 
jaar genoemd. Het is een vrolijk verhaal en op een 
wonderbaarlijke manier nog ontroerend ook. 

‘Call Girl’ (Zweden)
Een blik op corruptie en hypocrisie in de Zweedse 
politiek van de jaren zeventig, verteld aan de 
hand van een veertienjarig meisje dat vanuit haar 
pleeggezin in de luxe prostitutie terechtkomt. Re-
gisseur Mikael Marcimain werkte eerder mee aan 
de spionagethriller Tinker Tailor Soldier Spy (2011). 
Die sfeer – intriges, wantrouwen, politici die el-
kaar in stilstaande auto’s en onder paraplu’s ont-
moeten – zit ook in Call Girl. Ondanks de nodige 
hoeveelheid naakt (liefdeloze seksscènes) is het 
Marcimain niet om de sensatie te doen. Hij legt 
de gevolgen bloot van de achterkamertjespolitiek 
en de mannelijke dominantie op machtige posi-
ties. De Zweedse thriller groeide de afgelopen ja-
ren uit tot een genre op zich. Maar in tegenstel-
ling tot de verfilmde boeken van Stieg Larsson en 
Henning Mankell, waarin de nadruk ligt op de be-

slommeringen van de detectives, zijn de came-
ra’s in Call Girl gericht op de ‘vuile’ politici en de 
jonge meisjes die hen ter beschikking staan. Dat 
levert een knappe, broeierige film op. 

Op dinsdag 29 januari geven advocaat Inez Weski, filo-

soof Tim de Mey en bestuurskundige Steven Van de 

Walle een minicollege over ‘Call Girl’. Zie kader.

 

‘No’ (Chili)
De Chileense Oscarinzending. Gael Garcia Bernal 
schittert als reclameman in het op feiten geba-
seerde verhaal over de referendumcampagne die 
leidde tot de eerste democratische verkiezingen 
in zeventien jaar. No is Pablo Larraíns derde film in 
een serie over het Pinochet-tijdperk. Na Tony Ma-
nero en Post Mortem is het ook zijn meest uitge-
sproken politieke. Scenarioschrijver Pedro Peira-
no (The Maid) bewerkte voor deze film een toneel-
stuk van Antonio Skarmeta. De opzet heeft wat 
weg van die van Milk, waarin Sean Penn strijdt 
voor de homorechten. We zien hoe de voorman 
(Gael Garcia Bernal) een schare volgelingen verza-
melt, waarmee hij, niet zonder risico, en strategie 
uitdoktert om zijn machtige opponenten te lijf te 
gaan. Het is Mad Me in de jaren tachtig. De stem-
ming is optimistisch, met de nodige dosis humor. 
Larraín filmde met oude videocamera’s. Dat levert 
een beetje platgeslagen plaatjes op, maar geeft 
een treffend tijdsbeeld. 

Hoe kies je een film?
Op het IFFR zijn gemiddeld zestig 
landen vertegenwoordigd. Naast de 
meer dan tweehonderd speelfilms 
gaan er ook nog eens een paar 
honderd korte films in première. 
Daar zitten publieksfavorieten bij, 
maar ook een hoop producties voor, 
laten we zeggen, de liefhebber. Kies 
dus bewust. Kijk uit voor omschrij-
vingen als ‘experimenteel’, ‘existen-
tialistische verhandeling’ en ‘verstild 
epos’. Veilige keuzes zijn films die 
op andere festivals in de prijzen zijn 
gevallen of die geregisseerd zijn 
door gerenommeerde filmmakers. 
Informatie over het programma is 
te vinden op de website en in de 
Volkskrant-bijlage van 17 januari. 

Help, mijn keuze is 
uitverkocht!
De kaartverkoop start vrijdag 18 
januari om 20.00 uur. Elk jaar zijn 
er een aantal films die binnen een 
mum van tijd uitverkocht zijn. Wil je 
er toch heen? Ga dan in de rij staan 
bij de kassa van de betreffende 
bioscoop (er zijn altijd mensen 
die hun reservering niet op komen 
halen). Of gok eens op iets waar je 
normaal nooit heen zou gaan (het 
IFFR is dé gelegenheid om eigenzin-
nige producties te zien). Een andere 
mogelijkheid: wacht tot de film in 
de bioscoop of op dvd verschijnt 
en ga de kroeg in – de binnenstad 
bruist tijdens het festival.

Erasmus Universiteit op 
het IFFR
De Erasmus Universiteit en het 
International Film Festival Rot-
terdam hebben de handen ineen 
geslagen. Gedurende het festival 
organiseren Studium Generale en 
Erasmus Cultuur samen met het 
IFFR een Film Quiz (maandag 28 
januari), lezingen van Inez Weski, 
Tim de Mey en Steven Van de Walle 
over de Zweedse film Call Girl (‘Tiger 
College’, dinsdag 29 januari) en een 
speciale editie van talkshow ‘Studio 
Erasmus’ (donderdag 31 januari). 
Aanvang 21.00 uur, De Doelen, gratis 
toegankelijk. Bijwonen? Ga naar eur.
nl/sgec.

Sightseers

No

Call Girl



Uit Je Eigen Stad
 Marconistraat 39

Sfeer - 9
Studentikoosheid - 6

Sjanskansen - 4

Biertje: € 2,40

UIT/GAAN

Eten uit je achtertuin, dat is het idee. Stadsbewoners laten zien waar hun 
eten vandaan komt en willen het wereldwijde gesleep met eten terugdringen. 
Het meeste eten komt van de akker buiten, en de vis wordt gekweekt in de 
schuur. Wat ze niet zelf kunnen verbouwen, halen ze bij boeren uit de omge-
ving van Rotterdam. 
Het is een van de eerste professionele stadsboerderijen van Nederland. Het 
terrein (een flinke lap grond, een paar loodsen en een rijtje kassen) ligt aan de 
weg die het Marconiplein met Schiedam verbindt. Een stukje niemandsland, 
dat de afgelopen decennia achtereenvolgens gekoloniseerd werd door fruit-
distributeurs, drugsgebruikers en illegale housefeesten. Van luchtvervuiling, 
zo wordt ons verzekerd, is hier geen sprake. En de grond werd afgegraven en 
verschoond.
Het restaurant is gevestigd in een van de loodsen. Een grote open ruimte, met 
een zithoek voor koffie en lunch, dinertafels met oude schoolstoeltjes, en een 
meterslange bar van opgeschuurde deurpanelen die overgaat in een open 
keuken. In de hoek naast de ingang is in een met glas afgescheiden ruimte de 
winkel gemaakt, waar koelvitrines uitpuilen van de boerenkoolstruiken en 
wortelgroenten. Vanochtend geoogst.
Rotterdam heeft er een prachtig nieuwe concept bij. De kaart is goed en puur 
en, zoals het hoort, afhankelijk van het seizoen. De bediening is enthousiast, 
de inrichting warm maar strak. De winkel is met een flink aandeel onbekende 
groenten een mooie plek om inspiratie op te doen. Het is alleen de vraag of 
zo’n stadsboerderij de bestaande voedselketens overhoop gaat gooien, of 
lokaal biologisch eten – lekker en gezond, maar ook duurder –  de massa voor 
zicht weet te winnen. Ze doen er in ieder geval alles aan, bij Uit je Eigen Stad. 
GM (foto: MB)
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Eten uit je achtertuin
Duurzame landbouw in een oud havengebied. Bij Uit Je 
Eigen Stad koken ze met ingrediënten van hun eigen 
stadsboerderij. Eerlijk, maar vooral lekker en gezellig.

Cabaret onder 
de hoogslaper
Een theatervoorstelling bijwonen 
tussen de vieze onderbroeken? Dat 
kan tijdens het Stukafest, een festi-
val waarin studentenkamers voor 
één avond worden omgetoverd tot 
minitheaters.

Zo is het mogelijk om een cabaretvoorstelling te 
zien onder een hoogslaper, of een muziekperfor-
mance aan de keukentafel. Stukafest heeft hier-
door een intiem karakter, omdat een kamer vaak 
plaats biedt aan maar vijftien tot dertig personen. 
De bewoners van de studentenkamers spelen die 
avond voor gastheer of gastvrouw, ze zorgen dat 
iedereen een plekje heeft om te zitten, en je kunt 
bij hen een blikje bier of een bakje pinda’s halen. 
Het concept werkt als volgt: er zijn die avond drie 
rondes van elke voorstelling. Voorafgaand stel je je 
eigen programma samen. Maar let wel op: door de 
kleine kamers kan het optreden snel uitverkocht 
zijn. Je kunt een kaartje kopen voor één ronde, 
maar je kunt ook een kaartje kopen voor drie ron-
des. Tussen de voorstellingen door fiets je dan 
naar de volgende kamervoorstelling. De studen-
tenkamers liggen allemaal op loop- en fietsaf-
stand van elkaar.
Dit jaar wordt er één kamer omgetoverd tot mini-
bioscoop, waar verschillende korte films worden 
vertoond. Ook kun je naar de cabaretvoorstelling 
van Bart Melief. Deze cabaretier won in 2012 het 
Leeuwarder Cabaret Festival. Of je gaat naar de 
Rave Room, in deze kamer kun je losgaan op de 
muziek van verschillende dj’s. Zij nemen het begrip 
houseparty wel heel letterlijk. Ben je daarna nog 
niet uitgedanst, dan kun je  aan het einde van de 
avond naar het  Stukafeest in DEK22. Hier draaien 
dj’s de avond aan elkaar met house, elektro, mee-
zingers en gouwe-ouweplaatjes. CM

> Stukafest Rotterdam. Datum: 07-02-2013. Aanvang ronde 

1: 20:30. Kaartjes: 1 ronde: € 4,50, 3 rondes: € 11,00, 3 rondes 

+ Stukafeest: € 14,50, Stukafeest: € 5,00. 

Info: www.stukafest.nl



Rotown College
Twee keer per maand op dinsdag 
optredens van studentenbands 
van Zadkine, Codarts, Hogeschool 
Rotterdam en de Erasmus Universi-
teit in Rotown.
Dinsdag 22 januari vanaf 21.30 uur

Rotown, Nieuwe Binnenweg 17-19, Rotterdam

Wetenschapscafé: 
Pijn sluit niemand uit

Kroegcollege met prof.dr. Dick 
Tibboel, kinderchirurg, over pijn-
bestrijding bij patiënten waarbij 
zelfrapportage onmogelijk is. 
Maandag 28 januari, 19.30, Dik T, 
Hoogstraat 110, Rotterdam

Film Quiz
Een mix van hoog en laag, art 
house en Hollywood. De EUR en 
het International Film Festival Rot-
terdam bundelen hun krachten in 
de enige echte IFFR/EUR Film Quiz. 

Maandag 28 januari vanaf 21.00 uur
De Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam

Tiger college | Lezingen
Bekende persoonlijkheden van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
reflecteren op een aantal hitfilms 
van het komende International Film 
Festival Rotterdam. Met o.a. Inez 
Weski (advocaat) en Tim de Mey 

(filosoof). Dinsdag 29 januari vanaf 21.00 uur
De Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam

Studio Erasmus: 
IFFR Special | Talkshow

Onze maandelijkse talkshow live 
vanaf International Film Festival 
Rotterdam. Met o.a.: prof. Gert-Jan 
Kleinrensink over de anatomische 
correctheid in Thaise vechtfilms. 
Presentatie: Geert Maarse.
Donderdag 31 januari vanaf 21.00 uur

De Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam

Meer informatie?
> Meer informatie? www.eur.nl/sgec of www.facebook.

com/studiumgeneralerotterdam 

Alle programma’s zijn gratis toegankelijk tenzij anders ver-

meld.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

Altijd al gekorfbald? “Ik ben met korfballen be-
gonnen in Voorburg, en heb het zo’n vijf seizoe-

nen achter elkaar gedaan, tot mijn vijftiende. Toen 
ben ik gestopt omdat ik ervoor koos om op zater-
dag te werken, en daardoor geen wedstrijden meer 
kon spelen. Jaren later, toen ik hier ging studeren, 
heb ik de draad weer opgepakt bij RSKV Erasmus.”
Dat ging zeker niet helemaal vanzelf? “Ja, de tech-
niek liet het, na een jaartje of zes geen bal op een 
korf te hebben geschoten, aanvankelijk aardig af-
weten.”
Hoe komt het dat korfbal een beetje een suf imago 
heeft? “Geen idee. Wellicht omdat het bij burgerver-
enigingen vaak een familiesport is. Overigens denk 
ik dat het imago meer bij mannen een rol speelt dan 
bij vrouwen. Mannen vinden het doorgaans niet zo 
hip, niet zo stoer als bijvoorbeeld voetbal, rugby of 
basketbal – overigens geheel onterecht. Ik werd 
steevast door mijn vader en mijn basketballende 
broertje geplaagd. We hebben met de vereniging 
wel eens geprobeerd het imago te verbeteren – met 

provocerende flyers bijvoorbeeld – maar het is lastig 
om iets te veranderen dat al jaren in de maatschappij 
is vastgeroest.”

Had je aanleg? “Niet echt. Ik ben een beetje ‘middel-
maat’, niet echt getalenteerd, niet echt slecht. Ik doe het 
vooral voor mijn plezier. Daarnaast is bewegen gewoon 

belangrijk. Het voordeel van sporten bij een studenten-
sportclub is dat het ook heel gezellig is.”
O ja? “Absoluut! We hebben regelmatig borrels, we gaan ’s 
winters af en toe schaatsen, we hebben een kerstdiner –
dat soort dingen.”
Hoeveel leden telt RSKV Erasmus dan? “Actieve leden? Een 
stuk of tien. Net genoeg om met een team mee te kunnen 
doen aan de competitie; daarvoor heb je minimaal acht 
mensen nodig. We spelen zowel op het veld als in de zaal. 
Momenteel respectievelijk vijfde divisie en vierde divisie.” 
Jullie spelen gemengd. Douchen jullie ook gemengd? “Ha, ha. 
Dat is het grote mysterie rond korfbal. Als je dat echt wilt 
weten, moet je maar een keertje komen kijken!” 
GvdE (foto: MdG)

‘Suf imago van 
korfbal is geheel 
onterecht’ 

SPORTTYPE

Naam: Eveline Schut
Leeftijd: 25
Sport: Korfbal
Studie: In juni afgestudeerd in Bedrijfskunde
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 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Elisa Carter, MBA, lid van de 

Raad van Bestuur van het 

Erasmus MC, heeft op eigen 

verzoek haar functie per 1 ja-

nuari neergelegd. Zij wil zich 

gaan richten op een nieuwe 

uitdaging buiten het Erasmus 

MC. De Raad van Toezicht res-

pecteert de wens van Elisa 

Carter en heeft haar bedankt 

voor haar inzet en grote be-

trokkenheid.

Fabian Amtenbrink, Professor 

of European Union Law at the 

Erasmus School of Law, has 

been appointed General Rap-

porteur at the XXVI Internatio-

nal Congress of the FIDE (Fé-

dération Internationale pour le 

Droit Européen / the Interna-

tional Federation for European 

Law).

Dr.Menno Fenger (Bestuurs-

kunde) en prof.dr. Romke van 

der Veen (Sociologie) krijgen 

2,5 miljoen euro van de Euro-

pese Unie voor een internatio-

naal onderzoek naar de ar-

beidsmarktpositie van kwets-

bare groepen in Europa. 

Ad Hoogsteder (59), directeur 

van het shared service center 

Human Resources & Finance 

(HR&F) van de Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam, is per 1 

april 2013 benoemd tot statu-

tair directeur van het Erasmus 

University Centre for Contract 

Research and Business Sup-

port (ERBS), onderdeel van EUR 

Holding BV. Hoogsteder volgt 

bij ERBS drs. Nico van der 

Windt op. Het CvB beraadt zich 

nog op de wijze waarop de va-

cante positie van directeur 

van ssc HR&F zal worden inge-

vuld. Tot dat moment blijft 

Hoogsteder nog betrokken bij 

dit EUR-onderdeel.

Prof.dr. Luc Jordaens (1954) is 

benoemd tot hoogleraar Expe-

rimentele en klinische electro-

fysiologie van het hart. Hij be-

kleedde deze leerstoel eerder 

vanwege het Erasmus Trust-

fonds. Jordaens is Head Clini-

cal Electrophysiology in het 

Erasmus MC.

Anne-Marie Schoonbeek, stu-

dent van de Erasmus Universi-

teit Rotterdam, faculteit Eco-

nomie en Recht, is uitgeroe-

pen tot winnaar van de Scrip-

tieprijs 2012. Met haar scriptie 

won ze een geldbedrag van 

1250 euro. De Scriptieprijs is 

een initiatief van de Stichting 

Berenschot Fundatie.

OVERLIJDENS
BERICHT
Op maandag 10 december 2012 

is overleden Prof.dr. J.M.M. 

(Koos) de Valk, emeritus 

hoogleraar sociologie en soci-

ale filosofie. Professor De Valk 

was van 1969 tot aan zijn 

emeritaat in 1992 als hoogle-

raar verbonden aan de facul-

teit der Sociale Wetenschap-

pen en de faculteit der Econo-

mische Wetenschappen.

 COLOFON 
Uitgave
EM 09 – 17 januari 2013
jaargang 16, 2012-2013
Erasmus Universiteit Rotterdam
ISSN: 0922 – 713x

Bezoekadres EM
Erasmus Magazine
Gebouw E, kamers ET 41-48
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postadres
Erasmus Magazine
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Telefoon / e-mail
010-4081115
erasmusmagazine@em.eur.nl

Em.Online
EM Online bevat actueel nieuws, en Erasmus 
Magazine verschijnt in zijn geheel ook op de 
website: www.erasmusmagazine.nl

Redactie
Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur
Gert van der Ende, eindredacteur
Tim Ficheroux, redacteur nieuws en web
Lindemarie Jongste, redacteur
Thessa Lageman, wetenschapsredacteur

Redactieassistent
José Luijpen: 010-4081115
erasmusmagazine@em.eur.n

Medewerkers
Fotografie: Ronald van den Heerik, Levien 
Willemse, Michel de Groot, Milan Boonstra
Cartoons: Bas van der Schot
Columns: Peter Achterberg, Tim de Mey, Daniël 
Lambrichts
Teksten: Christiaan de Jong, Geert Maarse, 
Céline Maessen, Sanne van der Most, Martine 
Zeijlstra.
International Pages: Noortje de Boer, Leon 
Jansen, Nina Limpf, Hannes Peters

Advertenties
Interne advertenties en EM Lokaal-
advertenties bij Erasmus Magazine: 010-
4081115 of erasmusmagazine@em.eur.nl 
www.erasmusmagazine.nl/advertenties
Overige advertenties via Bureau van Vliet B.V., 
Zandvoort, tel.: 023-5714745 of 
www.bureauvanvliet.com

Vormgeving
Unit20, Yoe San Liem, Maud van Velthoven

Druk
De Bondt, Barendrecht

HOP
Erasmus Magazine is aangesloten bij het 
Hoger Onderwijs Persbureau

Redactieraad
Henk Volberda (voorzitter), Brigitte 
Hoogendoorn, Samantha Langendoen, 
Zoe Nussy, Michael Rabbers, Marcella Spoor, 
Pieter Kuijt.

Cover
Unit20

Volgende editie EM
EM 10 verschijnt op donderdag 31 januari 2013

Advertentieoverzicht
Passionate Bulkboek, SER

© Erasmus Magazine
Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag zonder schriftelijke toestemming 
van de hoofdredacteur overgenomen worden.

17 januari 2013 | 28SERVICE

SCRIPTIE
SERV ICE

WWW.SER.NL

Studeer je aan de universiteit, 
of aan het hbo ?

Gaat je scriptie over een 
sociaal-economisch 
onderwerp ?

Kijk dan voor handige 
literatuurlijsten en 
schrijftips op de SER-site.

DE SER SCRIPTIE- 
SERVICE HELPT 
JE OP WEG !

Bijbaan voor ambitieuze studenten!
Office Support

Wil jij ons team komen versterken
bij voorkomende kantoorwerkzaamheden 

op de diverse afdelingen zoals: 
postwerkzaamheden, klaarmaken 
bestickering auto’s, versturen van 

(marketing) nieuwsbrieven, klaarmaken 
van uitrusting nieuwe auto’s, uitzoekwerk 
debiteurenbeheer (voornamelijk Excel)?
Wij bieden: een gemotiveerd jong team, 

flexibele werkuren & een passend salaris.  
Mail je motivatiebrief & CV naar: 

Marcella Roozenburg.
Mail: hr@greenwheels.nl Tel: 010 8501 671

Ben jij tussen 

de 15 en 24 jaar 

en schrijf je? Stuur je 

tekst voor 1 april 2013 in 

via www.writenow.nu en 

maak kans op een MacBook 

t.w.v. €1.500,–, een 

schrijfcontract of een 

publicatie in Metro 

Vlaanderen.

Verkeersschool 

AVAnti
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon 
(010) 4673820 / 4679448

e-mail: info@avantirijschool.nl
www.avantirijschool.nl
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Want to do charity work, but have no clue 
what? Rotterdam Cares facilitates students to 
do something simple and easy for fellow ur-
banites. Through them, you can wrap birthday 
presents for children from disadvantaged fam-
ilies, play games with street kids, or become a 
tutor for pupils. ‘All activities take just a cou-
ple of hours to make sure students and em-
ployees can fit them in their busy schedules. 
No time is not really a valid excuse,’ city man-
ager Debby van der Schuit says jokingly. ‘In-
ternational students are most welcome, but 
keep in mind that due to the language barrier 
not all activities may be equally well-suited for 
them.’  Rotterdam Cares primarily targets 
young professionals from 25 to 35 years old. 
And since students are tomorrow’s employees, 

Van der Schuit wants to win over their hearts 
early. In cooperation with the municipality of 
Rotterdam, which itself aims to tie students to 
the city, she thought up a number of activities 
EUR students can volunteer for. The university 
is not unchartered territory for Van der Schuit, 
as she studied at the Rotterdam School of 
Management three years ago herself. Her first 
operation on campus Woudestein was a tink-
ering session in restaurant De Carrousel on 
the 18th of December. ‘We asked students for 
five minutes of their time to make a Christmas 
card. Meanwhile I had the opportunity to tell 
them why doing charity work through Rotter-
dam Cares is ideal.’ LJ (photo: LW)

www.rotterdamcares.nl

‘No time’ not an excuse

Dancing 
between 
books
Watching a theatre performance in 
the middle of used boxers and pan-
ties? Everything is possible. Stukafest 
is a festival where student rooms are 
transformed into miniature theatre 
stages for one night.

 Just imagine, you can watch cabaret 
with a bunk bed as either a prop or 
your seat. Or you could enjoy a music 
performance at the kitchen table. Stu-
kafest, above all, has an intimate char-
acter, for a great part because student 
rooms offer space for an audience of 
fifteen to thirty people at max. The ten-
ants of the student rooms are the hosts 
of the evening. They will make sure 
that everyone has a place to sit. You 
can also score a beer or some peanuts 
from them. The concept works like this: 
there are three rounds that evening. 
You put together your own schedule in 
advance. Every artist performs three 
times. But be warned! Since the rooms 
are small, shows will sell out quick. You 
can get a ticket for one round, or you 
can get a ticket for all three rounds. In 
between the shows you simply bike 
from one room to the next. All student 
rooms are in walking and biking dis-
tance. This year, one of the rooms will 
be transformed into a make-shift movie 
theatre where shorts will be screened. 
And you can watch a cabaret from Bart 
Melief who won the Leeuwarder Caba-
ret Festival in 2012. Or you might prefer 
the Rave Room, in which you can go 
crazy to the sets of several DJs. They 
are quite literal in their definition of a 
house party. In case you want to dance 
some more after all this goodness, you 
can go to the Stuka party in DEK22 at 
the end of the evening. DJs will be spin-
ning house, electro, sing-alongs and 
golden oldies for the remainder of the 
evening. CM

Stukafest Rotterdam. Date: 07-02-2013. Start 

round 1: 20:30. Tickets:  1 round: € 4.50, 3 rounds: 

€ 11.00, 3 rounds + Stuka party: € 14.50, Stuka 

party: € 5.00. Info: www.stukafest.nl 

“To the girl with the curly brown 
hair and cute glasses…”
While studying in the library, you might have felt the desire to let the person sitting next 
to you know you find them ravishingly attractive. Facebook can facilitate your flirt with 
the new Spotted: EUR Library group.

The page has received over 1,900 likes within 
its first 3 weeks of existence. Messages vary 
from playful hints aimed at the person who 
sparked your interest to straightforward love 
declarations. Even love poems. Of course, 
everybody is more than curious to see who 
that special person is.
The idea for this Facebook page has been in-
spired by an earlier initiative from Utrecht 
University. ‘After I found out such an initia-
tive did not exist at EUR yet, I decided to cre-
ate the Spotted: EUR Library page,’ LVJ lets 
us know. The page is being maintained by 

three male EUR students, who – in the same 
fashion – only wish to disclose themselves by 
their initials: LVJ, WL and TPG.  
The trend has been spreading far beyond the 
EUR, making its debut at other Dutch Univer-
sities. In fact, almost every university has a 
similar page, and the Utrecht University page 
managed to have more than 10,000 users fol-
lowing the anonymous messages.
The page is not only meant to declare eternal 
love to someone. All (decent) messages you 
want to have posted anonymously are wel-
come as well. LJa
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How is it possible that we tend to delay getting 
things done until the very last moment, and 
how can we prevent this? Professor Dr. Piers 
Steel, a champion procrastinator himself, 
addresses these issues in his book The 
Procrastination Equation – How to Stop 
Putting Things Off and Start Getting Stuff 
Done. Steel has been researching the 
phenomenon that is procrastination for years. 
The term refers to the delaying of tasks, which 
you actually should have taken care of 
straightaway. Examples include cleaning your 
room, paying your bills, following your diet, 
or calling back your mother. Instead, you 
spend hours on Facebook, watch an entire 
new season of your favourite TV show, and 
repaint your living room, anything to be able 
to delay that annoying task as much as 
possible. 

Procrastination typology
Claiming that procrastinators suffer from 
a lack of motivation is cutting a corner too 
many. Piers Steel distinguishes three basic 
elements of motivation in his research: expec-
tancy, value and impulsiveness. Sure enough, 

the majority of procrastinators have problems 
with one of these elements. Expectancy is 
related to self-efficacy, meaning that you are 
confident in achieving your goals. If someone 
is looking for a job but has been turned down 
on twelve job interviews, it is likely that this 
person will expect to be rejected after the 
next interview as well. Putting off sending out 
job applications is now an increasing prob-
ability.
The second element is the value. The more 
unpleasant a task is, the harder it becomes to 
start doing it. ‘The most important reason 
students give for putting off written 
assignments is that they dread writing their 
theses,’ Steel explains. If you do not attribute 
value to an activity you quickly become bored 
and engage in more pleasurable conduct. 
The third element is impulsiveness. People 
who act on impulse are in the now. They 
appraise the value of instant gratification 
higher than future rewards. The classic 
example for students is getting drunk on the 
night before exams. Steel: ‘No other group 
likes to procrastinate as much as students. 
They spend a third of their time on average 

with putting off tasks.’ A partial explanation 
for this is that students are younger. The older 
you are, the better you become at thinking in 
the long-term. 

Start today
Procrasting leads to feelings of guilt, and 
eventually your performance will suffer as 
a result. ‘The number of people who actually 
rise to peak performance under stress is 
very small. Most people deliver results they 
are not satisfied with,’ says Laurine Ruijten, 
student advisor for Psychology. Reason 
enough to do something about this. 
Gera Noordzij is doing a PhD at Erasmus 
University on motivating unemployed  
people. Part of her research is on procras-
tination. She proposes it’s more favourable to 
substitute performance goals with learning 
goals. ‘Divide your goal into small tasks and 
formulate learning goals,’ says Noordzij. 
‘Don’t say something like “I need a job by 
next month”, but rather “I will learn how to 
write better application letters”. This goal is 
achievable and the possibility for failure is 
smaller than with the performance goal.’
Adjust your expectations and divide big 
projects into smaller parts are her advices. 
So you will not simply write your thesis, but 
instead go ahead and prepare your list of 
references, make a proposal, then a plan, and 
eventually you will start writing. Completing 
a task creates self-confidence, triggering a 
desire to perform more. It is also important 
to make goals specific and measurable. And 
if the task is achieved, reward yourself. This 
will result in associating an unpleasant task 
with a good feeling.
Getting started is the hardest part for 
procrastinators. If this is true for you, try the 
ten-minute rule: Agree with yourself to for 
instance start cleaning for ten minutes. Once 
you have gotten started it will be easier to 
continue with it; nine out of ten times you 
keep going for longer than initially planned.
And for people who are easily distracted, the 
Say Do-method can be beneficial, Noordzij 
suggests. ‘If you are on Facebook a lot, make 
a post that you will be working on your paper 
from ten to two. Since you don’t want to 
suffer social humiliation in front of your 
Facebook friends, you have a powerful 
incentive to spend more time on Facebook.’
Perhaps another source of inspiration is that 
big names in our society have a need for 
these methods from time to time. Take 
Barack Obama, who publicly announced that 
he would quit smoking, in a way forcing him 
to not light another cigarette. So get to it! 
Start with your thesis, today rather than 
tomorrow. 

Will take care of that...

Let’s be honest: did you really stop smoking on the 1st of January? Did you go for a run in 
the first week of the new year? It is very likely that your new year’s resolutions have al-
ready dissipated into thin air. If so, you are in good company. 95 percent of the populati-
on are procrastinators.   text Céline Maessen
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INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
ROTTERDAM (IFFR)
Rotterdam turns into a vibrant 
movie environment during the 
annual IFFR, which is held from 
the 23rd of January to the 3rd 
of February. IFFR is one of Eu-
rope’s largest film festivals, and 
can compete with the festivals 
of Cannes, Venice and Berlin in 
terms of size. During this years’ 
IFFR, several movie theatres in 
Rotterdam show both the newest 
art house movies, as well as new-
est creations of contemporary ri-
sing stars in cinema. The concept 
is unique; it is based on creating 
encounters between film-makers 
and audience. The final schedule 
will be announced shortly, as the 
time for the festival is almost here. 
Tickets can be bought from Janu-
ary 18 onwards. Make sure to keep 
an eye on the website.
www.filmfestivalrotterdam.com

Exhibition: Transformation
Rapid developments in bio-
sciences potentially contest the 
now-known relations between 
the human life and afterlife. The 
issue of human nature, and how 
the natural sciences might be able 
to manipulate this, have amazed 
many during recent years.  Cen-
tral themes revolve around wheth-
er death is inevitable, the life after 
death, and the potential value of 
artificial life. Ten contemporary 
visual artists have drawn inspira-
tion from these developments. 
They expose their creations at Ga-
rage Rotterdam in order to evoke 
questions that touch upon the 
core of our existence. The exhibi-
tion starts on January 26.
www.garagerotterdam.nl

CAUSERIES AT WITTE DE WITH
Typically, a causerie is a setting in 
which an issue is being discussed 
in a lightly manner. This setting 
hasn’t discouraged the organ-
izers, however, to invite several 
expert speakers from a range of 
fields related to contemporary 
arts and theatre. During the fol-
lowing months, several causeries 
are planned, so keep an eye on the 
website for the most up-to-date 
info. Discussions during causeries 
are meant to contribute to theatre 
shows in creative ways. Causeries 
are being held at Witte de With, 
Center for Contemporary Art.

Flamenco Biënnale 
The top of the world in terms of 
Flamenco dancing is about to pay 
a visit to the Netherlands. And 
one of the cities where shows, 
master classes and workshops 
are being held, is: Rotterdam! The 
theme of this years’ biennial event 
is ‘idas y vueltas’ – in other words, 
the rhythms of going back and 
forth between Spain and its for-
mer colonies. The newly learned 
skills can be displayed during one 
of the numerous Flamenco after-
parties.
 

THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

The door is a bit stuck
De Ooievaar (lit. The Stork) is the best pub in Delfshaven. The pub owner 

makes sure his place is a living room to everyone.
De Ooievaar

Havenstraat 11b

Atmosphere: 9
Place to flirt: 7
Student vibe: 7

Beer: € 2.20

GOING 
OUT 

If you tell people from outside of 
Rotterdam that you live in Delfshaven, 
you are bound to get the same respon-
se: nice neighbourhood, isn’t it? People 
think of small huts for fishermen, slui-
ces, a canal and pubs. The Old Dutch 
charm characteristic of any historical 
city. Fact is that Delfshaven is a muni-
cipal district with a population excee-
ding 70 thousand, stretching from ‘s 
Gravendijkwal to Marconiplein. Nearly 
75 percent are foreigners. The historical 
heart of Delfshaven could be compared 
to a Gallic settlement, with relatively 
high-educated inhabitants and the feel 
of an open-air museum. If you are look-
ing for a traditional brown café there 
are only a couple of options. De 
Ooievaar is the best out of a row of 
pubs and cafés you encounter when ri-
ding over the Lage Erfbrug. It is the type 
of place where every inch of the wall is 
covered with aged picture frames, war-
ped lamp covers and pretty much an-
tique advertisements. An establish-

ment where the wood panels have not 
seen a fresh layer of coating in twenty 
years. A pub where the Isley Brothers 
and Neil Young are on heavy rotation. 
The building’s façade is a mere three 
metres broad and the door needs a for-
ceful shove. You will get to know the 
bartender (Ed) within the first thirty mi-
nutes, followed by being introduced to 
his wife (Hetty). You are in an old gin 
brewery with a splendid living room in-
terior. There is a pub quiz every Tuesday 
evening and live music on Sundays.
Hospitality abound. They are open for 
business at ten in the morning, and ap-
parently lunch and dinner are served as 
well. Foremost, though, it is an evening 
pub. Good to know: a couple of times 
every month the bar is taken over by 
regular customers, who compete until 
late at night to score the highest 
turnover, for instance with a Tupperware 
party. That may sound weird, because it 
is. But at De Ooievaar this is not some-
thing out of the ordinary.  GM (photo: MB)



Stijl? “Ik heb een gedurfde stijl. Ik heb 
veel legerjassen en ik draag ook veel 
leer. Maar mijn nieuwste aanwinst is een 
bontjas van Episode. Ik winkel graag bij 
River Island, H&M en bij tweedehands 
winkels als Zipper en Episode in 
Amsterdam. Daar winkel ik twee keer per 
maand. Toch geef ik niet zoveel uit aan 
kleding, zo’n 150 euro per maand.”

Partij voor de Dieren en bont. “Ik heb 
afgelopen week een tweedehands 
bontjas gekocht. Het is een beetje 
dubbel, want ik ben dol op dieren. Ik heb 
zelfs op de Partij voor de Dieren 
gestemd! Maar ik draag ook leer en 
ik eet vlees. Ik heb toen als 
excuus voor mezelf bedacht dat 
als ik de jas niet zou kopen, 
iemand anders het wel zou 
doen. Slecht, maar ik vind 
bont zo mooi dat ik mijn 
principes heb laten 
varen.”

Coolest kid in town. “Ik 
woon in een dorp waar de 
mensen toch conserva-
tiever zijn dan in de stad. 
Op de middelbare school 
ben ik verkozen tot best 
geklede leerling van de 
school. Dus ze zien blijkbaar 
wel dat het fashionable is, 
maar voor de mensen in het 
dorp ben ik te extreem gekleed. 
Ik had bijvoorbeeld als één van 
de eersten een legerjas en dan 
krijg je opmerkingen als ‘zit je 
in het leger?’ En met mijn 
nieuwe bontjas noemen ze me 
'de koningin'. Ik vind dat niet erg. 
Ik weet zelf dat ik niet voor gek 
loop en dat het kledingstuk in de 
mode komt.”

Runs in the Family. “Mijn moeder is een 
Française en ze ziet er altijd chique uit. 
Ze heeft een korte zwarte boblijn en 
rode lippen. Ze is heel klassiek Frans. 
Samen met mijn zus delen we de 
voorliefde voor kleding. Het handige is 
dat we allemaal dezelfde maat hebben, 
dus we kunnen van elkaar lenen. Soms 
kopen we samen een kledingstuk en dan 
delen we de prijs. Als we later uit huis 
gaan, moeten we al die kleding verde-
len.”

Stijliconen. “Ik haal kledinginspiratie uit 
tijdschriften en blogs, op Zara People 

bijvoorbeeld, staan altijd goede tips 
en kledingcombinaties. Daarnaast 
vind ik Rihanna er altijd tof uitzien. 
En ik vind de Bohemian stijl van 

Rachel Zoe mooi; zij is een 
bekende stylist uit 

Amerika. CM (fotografie: 

RvdH)

Richella Coats
Masterstudent Recht van de 
gezondheidszorg

 DUBBELGANGERS 

Voor ‘Dubbelgangers’ zoekt EM op de EUR naar look-a-likes van be-

kende mensen. Suggesties zijn van harte welkom: redactie@em.eur.nl.

GESpREkSStof
Terwijl mijn huisgenoot het kuiltje in zijn andijviestamppot 
vult met appelmoes, vertelt hij over een gevalletje 
cystocele. Hij schept nog een tweede lepel in het kuiltje en 
begeleidt dit met de woorden: “Haar blaas hing half uit haar 
doos.” Het onderwerp is voor mij gelukkig geen reden tot 
het verliezen van mijn eetlust, meer een korte eerste 
kennismaking met de gynaecologie. Voor een andere 
huisgenoot is het de cue om met een nóg smakelijker 
medisch verhaal op de proppen te komen. En eer de vlaflip 
op tafel staat, zijn alle genitale wratten de revue gepas-
seerd: geen opzienbarende gespreksstof voor een 
avondmaal in een huis met zes geneeskundestudenten.
Alle zes hebben we dan ook niet gekozen voor een 
beschaafde kantoorbaan, waar slechts de kantinejuffrouw 
af en toe een beetje onhygiënisch is. Nee, wij hebben 
gekozen voor een vak waarbij de maag af en toe écht sterk 
dient te zijn. En niet enkel de maag, ook de psyche moet 
tegen een stootje kunnen. Niet zelden kruisen namelijk 
confronterende, emotionele of bijzondere verhalen je pad. 
Verhalen waarnaar louter met verbazing, afschuw of 
gemengde gevoelens kan worden geluisterd. 
Als lid van een studententeam in het Erasmus MC hoor en 
zie ik zelf ook genoeg gruwelijks voorbijkomen: een 
terminale patiënt die nog vrolijk lacht als je iets te eten 
brengt; dappere jonge patiënten met een chronische 
ziekte. Een demente patiënt die je aan het denken zet over 
het verouderingsproces. Ja, tal van verhalen. En elk ervan 
uniek. Dat vergt dus relativeringsvermogen en ook een juist 
verantwoordelijkheidsgevoel om er goed mee om te 
kunnen gaan: van mijzelf, als hulpje van de verpleging; van 
de gehele verpleging, maar bovenal van de artsen. Alleen 
zó kan iedere patiënt van de juiste zorg worden voorzien.
Helaas zoeken sommigen de ondergrenzen van verant-
woordelijkheid op. Zo kon het gebeuren dat iemand als 
neuroloog Jansen Steur zijn medische boekje te buiten 
ging. Gelukkig zijn dit soort grove geneeskundige misstap-
pen zeldzaam. Hem valt veel te verwijten. Het was dan ook 
niet voor niets dat zes artsen in spe bij een avondmaal met 
meer afschuw over zijn misstappen spraken, dan over 
spetterende klysma’s. 

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent aan de EUR

Thandie Newton 
Actrice (o.a. Crash)

“Deze ketting heb ik 

gekregen van mijn 

peetmoeder voor 

mijn eindexamen. Er 

hingen drie bedeltjes 

aan: geloof, hoop en 

liefde. Maar hoop is 

eraf gevallen. Ik 

hoop niet dat dat 

wat betekent.”

“Dit is hem dan, mijn 

nieuwe pronkstuk! Ze 

hadden ook een witte 

bontjas, maar daar zat 

een pootje aan 

inclusief nageltjes. Erg 

mooi, maar dat pootje 

was me te luguber.” 

“Deze tas is van 

Longchamp. Ik heb hem 

gekregen van mijn 

moeder voor mijn 

verjaardag. Ik zou nog 

wel een mooie 

designertas willen. 

bijvoorbeeld van Cloé.” 

“Ik koop graag 

mannenshirts, 

omdat ik de prints 

op mannenshirts 

toffer vind. Dit 

T-shirt heb ik 

gekocht in Parijs. 

Soms vragen 

mensen wie die opa 

op mijn T-shirt is. Dat 

is Karl Lagerfeld!” 

De stijl van Sophie Korver (18)
Eerstejaarsstudent economie

DIt BEN Ik 
Daniël 

Lambrichts

T-Shirt: Pauw
Jasje: Zipper
Broek: H&M
Schoenen: Primark
Accessoires: River Island, 
Zipper en Zara 




