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Het consumentenvertrouwen op campus Woudestein is sinds maandag 7 mei sterk gestegen. 
Waar Nederland zucht onder de dalende koopkracht en eenieder de hand liever op de knip 
houdt dan in de buidel te tasten, doet zich in Rotterdam een omgekeerd fenomeen voor. 
Want sinds genoemde datum staat er vrijwel permanent een lange rij voor de net geopende 
Starbucks-koffiecorner in het L-gebouw. Rumoer op Twitter, op Facebook en in real life dat de 
Amerikaanse koffiegigant was geland op onze eigen campus. Het binnenhalen van Starbucks is 
een bold move van de veelgeplaagde cateraar Albron, die recent nog een dikke onvoldoende 
kreeg van zowel studenten als medewerkers: het eten en drinken was van matige kwaliteit, 
maar het was vooral te duur.  Wat kun je dán nog als bekritiseerde broodjessmeerder: gaan 
stunten met prijzen? Dan bereik je al snel de faillissementsgrens, want er is veel te laag inge-
schreven op de aanbesteding, dus die rek is er écht uit. En toen kwam Albron met een oplossing 
die alleen een echt slimme econoom kan hebben bedacht: maak je product – in dit geval koffie 
– niet goedkoper, maar geef het een andere naam (bijvoorbeeld: Iced Peppermint White 
Chocolate Mocha, Skinny Caramel Macchiato of Cinnamon Dolce Latte) en maak het juist duur-
der, je zult zien dat de mensen dan in de rij staan. En zo geschiedde. Studenten – én een enkele 
medewerker – wisten niet hoe snel ze die maandagochtend naar de campus moesten komen 
om de portemonnee om te schudden voor een heuse beker Starbucks-koffie.
Nee, als het aan de studenten van de Erasmus Universiteit ligt, is de economie er zo weer bo-
venop.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
gunneweg@em.eur.nl

26 | EK 2012

Doet u mij maar een 
Skinny Latte Vanilla Macchiato…



UITVERGROOT	

ZING MEE MET ALI B
Studenten van de stichting Betrokken 
Student (BeSt) hielden op vrijdag 11 mei 
het gratis Unlimited Festival in de Maas-
silo in Rotterdam. Ongeveer 460 fysiek 
en verstandelijk gehandicapte kinderen 
zongen de hele middag mee met Ali B 
en de Hermes House Band. BeSt is een 
samenwerkingsverband tussen het Rot-
terdamsch Studenten Corps en de Rot-
terdamsche Vrouwelijke Studenten Ver-
eeniging en opgericht om maatschap-
pelijke activiteiten te organiseren. 
“De middag was erg geslaagd”, zegt 
Alexander Gullon, president van de 
stichting BeSt-commissie. “Het was heel 
leuk om te zien hoe al die gehandicapte 
kinderen enthousiast meededen. De 
eerste aanmeldingen voor volgend jaar 
zijn al binnen.” CH (foto: RvdH)
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Jeff Handmaker (1970,  
Oxford, Engeland) is uni-
versitair hoofddocent 
mensenrechten op het In-
ternational Institute of 
Social Studies (ISS) in Den 
Haag, onderdeel van de 
EUR. Hij studeerde rech-
ten in Engeland en pro-
moveerde in de rechtsso-
ciologie in Utrecht. In 
Zuid-Afrika werkte hij 
voor de organisatie Lawy-
ers for Human Rights en 
daarna als freelance advi-
seur, trainer en onderzoe-
ker in Den Haag. Hij doet 
onderzoek naar onder an-
dere maatschappij-staat-
interacties, internationaal 
strafrecht en de proble-
matiek rondom migran-
ten en vluchtelingen.

Nederlandse politici gaan niet naar het EK in Oekraïne uit protest 
tegen de slechte behandeling van de veroordeelde oud-premier 
Joelia Timosjenko in de gevangenis. Is zo’n boycot zinvol, onzin of 
zelfs hypocriet? Heeft aandacht voor de mensenrechten tijdens 
grote sportevenementen überhaupt positieve gevolgen? EM vroeg 
het Jeff Handmaker van het ISS. tekst Thessa Lageman foto ANP

Boycots tijdens sportevenementen zijn niet 
nieuw. Hebben sport, politiek en mensenrechten 
wat met elkaar te maken? Oekraïne vindt van 
niet.“Je kunt het niet los zien van elkaar. De oude 
Grieken zijn ooit de Olympische Spelen begonnen 
als alternatief voor oorlogen. Aan de andere kant 
vinden politici van landen die kritiek krijgen, en de 
sponsoren natuurlijk, dat het helemaal niets met el-
kaar te maken heeft. Discussie daarover is alleen 
maar slecht voor hun naam.”

Bij sportevenementen staan de mensenrechten 
vaak even in de schijnwerpers. Maar tijdens het 
WK in Zuid-Afrika in 2010 zou de mensenhandel 
zijn toegenomen en voor de Olympische Spelen 
van 2008 moesten veel Chinezen hun huis uit.
“Ja, hoewel het goed is dat er even aandacht is voor 
de mensenrechtensituatie, kan zo’n evenement voor 
gewone mensen nadelige gevolgen hebben. Zo 
moesten de informele handelaren in Zuid-Afrika 
massaal plaatsmaken voor multinationals als  
Coca Cola.”

Hoe is de invloed van sportevenementen op de 
mensenrechten op de lange termijn? Volgens Hu-
man Rights Watch is het in China na de Spelen 
weer als vanouds: mensen worden vanwege hun 
mening zonder vorm van proces vastgezet. 
“Het is lastig de impact van zulke evenementen 
goed te meten, maar het is in ieder geval duidelijk 
dat er sinds de Olympische Spelen in Peking meer 
aandacht in de media is voor Chinese mensenrech-
tenactivisten. Misschien is er nu nog niet zo veel 
veranderd, maar de druk op de regering om de men-
senrechten te verbeteren is wel groter geworden, en 
dat kan op de lange termijn positieve gevolgen  
hebben.”

Heeft demissionair minister Rosenthal (Buiten-
landse Zaken) de juiste beslissing genomen dat 
niemand van het kabinet en koningshuis zal afrei-
zen naar het EK als de situatie van Joelia Timos-
jenko niet drastisch verbetert?  “Het is een beetje 
hypocriet dat de actie helemaal gericht is op Timos-

jenko: een aantrekkelijke, blonde vrouw, een Euro-
peaan zoals wij. Als het om een voormalig staats-
hoofd uit Afrika of het Midden-Oosten ging, was er 
denk ik minder aandacht. Natuurlijk moet zij hu-
maan behandeld worden, maar haar situatie is niet 
zo ernstig als voor veel anderen in Oekraïne. Er zou 
dus aandacht moeten zijn voor de volledige mensen-
rechtensituatie in dat land. Bovendien, ze hebben 
het niet over mensenrechtenschendingen in allerlei 
andere landen. De Nederlandse staat is wel erg in-
consequent daarin: Oekraïne, Iran en Syrië worden 
er wel op aangesproken, maar Rusland en Israël 
niet. Mensenrechtenexperts zouden dat meer aan de 
kaak moeten stellen.”

Het is al jaren bekend dat het met de mensen-
rechten in Oekraïne slecht gesteld is, bijvoorbeeld 
op het gebied van bruut politieoptreden. Is het 
niet raar om pas te reageren als er zo’n sporteve-
nement georganiseerd wordt?  “Nee, dit is een 
goed moment. Het is logisch dat zowel Amnesty In-
ternational als Timosjenko die kans aangrijpen.”

Oekraïne is een belangrijke handelspartner van 
Nederland. Op de website van het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken staat: ‘De bila-
terale relaties tussen Nederland en Oekraïne zijn 
uitstekend.’ “Ja, daarom wordt er ook gekozen voor 
een lichte vorm van protest, een zogenaamde boycot 
‘light’; het gaat hier niet om een handelsboycot, of 
om sancties. Tussen een tik op de vingers en militair 
ingrijpen, is een breed scala aan opties. De volgende 
stappen hangen af van de reactie van Oekraïne.”

Ook tijdens de Olympische Zomerspelen 2008 in 
China was protest tegen de schending van de 

‘Sport kun je niet los zien 
van mensenrechten’



mensenrechten, maar uiteindelijk trok geen enkel 
land zich terug en premier Balkenende en prins 
Willem-Alexander zaten gewoon op de tribune. 
Lag dat aan de handelsbelangen?  “Zeker. Oekraï-
ne is economisch belangrijk voor Nederland, maar 
China zonder twijfel nog meer.”

Timosjenko is ook geen heilige; ze zit vast wegens 
machtsmisbruik. Of was dat geen eerlijk proces?  
“Dat is niet duidelijk, maar opvallend is dat je daar 
niemand over hoort, ook haar niet. Ze zegt alleen 
dat het proces politiek gemotiveerd was, maar dat is 
logisch en niet per se een probleem. Ze maakt nu 
slim gebruik van de situatie, maar heeft het verder 
ook niet over de grote mensenrechtenproblematiek 
in het land.”

Wat zijn de gevolgen voor Oekraïne als veel lan-
den het WK boycotten?  “Een land kan hierdoor 
een slecht imago krijgen en op de lange termijn kan 
dat nadelige gevolgen hebben voor de economische 
betrekkingen. Zo zie je dat sommige bedrijven niet 
meer willen produceren in landen waar de mensen-
rechten geschonden worden. Er loopt nu bijvoor-
beeld een aanklacht tegen het Franse transportbe-
drijf Veolia, dat zijn diensten in Nederland wil uit-
breiden, omdat ze ook een tram voor de kolonisten 
van de illegale Israëlische nederzettingen op de West 

Bank hebben gebouwd. In Oekraïne kan de boycot 
gevolgen hebben voor de aansluiting bij de Europese 
Unie.”

De huidige president Janoekovitsj heeft het de-
mocratiseringsproces na de Oranjerevolutie van 
2004 weer teruggedraaid. Is er een kans dat dit 
door de boycot weer op gang komt?   “Ik denk niet 
dat de impact erg groot zal zijn, maar een boycot ge-
nereert in ieder geval altijd veel media-aandacht. 
Als er geen aandacht voor de situatie zou zijn, dan 
zal die in ieder geval niet verbeteren. Je ziet dat er 
nu steeds meer bekend wordt over de mensenrech-
tensituatie in Oekraïne.”

Kan een boycot ook negatieve gevolgen hebben? 
“Een boycot is altijd een bot instrument, maar wel 
een alternatief voor geweld. De praktische gevolgen 
zijn echter moeilijk te bepalen. Het kan negatieve 
gevolgen voor burgers hebben; zo kan het isolement 
groter worden. Ik denk dat boycots door sporters en 
kunstenaars in ieder geval effectiever zijn dan eco-
nomische boycots.”

Volgens Amnesty International is het wellicht ef-
fectiever om wél naar Oekraïne te gaan en ter 

plekke aandacht voor de mensenrechten te vra-
gen. “Dat is nog maar de vraag. Diplomaten heb-
ben al lang achter de schermen geprobeerd om aan-
dacht voor de situatie te vragen, neem ik aan. De 
politici daar zitten er niet op te wachten.”

Sporters zien een boycot zelden als een optie. 
Vindt u dat sporters en ook trainers – zoals Gullit 
in Tsjetsjenië en Hiddink in Rusland - zich vaker 
zouden moeten bemoeien met mensenrechten? 
“Dat zou natuurlijk mooi zijn. Doordat er de laatste 
jaren meer media-aandacht is voor sport en mensen-
rechten zie je wel dat steeds meer sporters, en ook 
kunstenaars, er een mening over hebben.”

Ook in Bahrein speelde vorige maand de kwestie 
sport en mensenrechten: tegenstanders van het 
regime vroegen tijdens de Formule 1-race aan-
dacht voor de schending van de mensenrechten. 
Alleen er verandert niets. Ook president Assad 
van Syrië trekt zich niets aan van de media-aan-
dacht. “Nee, door druk van buitenaf verandert de 
situatie in een land niet altijd. Maar de imagoschade 
is wel groot; voor een land kan het wel heel verve-
lend zijn om geassocieerd te worden met mensen-
rechtenschendingen. De gevolgen daarvan pakken 
per land verschillend uit.”

Wordt het tijd dat de organisatoren van grote 
sportevenementen, zoals het IOC en de FIFA, al-
leen nog evenementen organiseren in landen 
waar het prima in orde is met de mensenrechten?
“Nee, want als landen openstaan voor een dialoog 
over de mensenrechten, kunnen zulke evenementen 
wel positieve gevolgen hebben. In Oekraïne is dat 
tot op zeker hoogte nog wel mogelijk. Het zou an-
ders het zijn als een WK of de Olympische Spelen in 
Zimbabwe of Israël georganiseerd zouden worden. 
Dat zou bovendien voor zowel die landen, als de or-
ganisatoren heel lastig zijn. Oekraïne heeft de voor- 
en nadelen afgewogen, maar heeft dat blijkbaar niet 
goed genoeg gedaan.”

In juli vinden de Olympische Spelen plaats in Lon-
den. Zal het onderwerp mensenrechten daar ook 
ter sprake komen? Tijdens het wereldkampioen-
schap voetbal in Duitsland was er aandacht voor 
gedwongen prostitutie en mensenhandel.
“Dat verwacht ik niet. Ik zeg niet dat er geen schen-
ding van de mensenrechten voorkomen in Engeland: 
kijk naar de manier waarop migranten en asielzoe-
kers behandeld worden, de steun aan dictaturen en 
de schendingen door Britse soldaten in Afghanistan 
en Irak. Maar dat is niet genoeg voor grote mensen-
rechtenorganisaties om er aandacht aan te beste-
den.” 

Het EK Voetbal 2012 begint op 8 juni in de Poolse 
hoofdstad Warschau. De finale is gepland op 1 juli in 
Kiev, Oekraïne.
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‘Boycots door sporters en kunstenaars zijn 
effectiever dan economische boycots’

Veiligheidsmensen proberen te voorkomen dat een 
activiste van de  Oekraïense vrouwenbeweging FE-
MEN de beker van EURO 2012 pakt (Kiev, 12 mei)
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Procent van de scholieren verandert zijn of haar stu-
diekeuze vanwege de langstudeerboete. Dit blijkt 
uit onderzoek van ‘NOS op 3’ onder negenhonderd 
eindexamenkandidaten. De meesten kiezen voor 
een tussenjaar. 

CIJFER

SYSTEEMFOUT

10
BETALEN OF AFHAKEN

Petitie tegen hoog collegegeld
Studenten	van	de	faculteit	Wijsbegeerte	maken	bezwaar	tegen	de	hoogte	van	het	door	
de	EUR	vastgestelde	collegegeld	voor	het	komende	studiejaar.	Ze	hebben	daarom	op	5	
mei	een	petitie	aangeboden	aan	de	leden	van	de	Universiteitsraad,	de	Faculteitsraad	en	
het	College	van	Bestuur.

Het collegegeld voor Neder-
landse studenten bedraagt ko-
mend jaar € 1771 per jaar (ba-
chelor of master). Na vier jaar 
komt hier € 3063 langstudeer-
boete bij. Hoeveel studenten 
van de faculteit precies te ma-
ken krijgen met de langstu-
deerboete is nog niet duidelijk, 
maar in ieder geval alle deel-
tijdstudenten – relatief veel 
studenten doen filosofie naast 
een andere studie – de nomi-
nale studieduur van de deel-
tijdopleiding is namelijk zes 
jaar. De gevolgen zijn volgens 
de opstellers van de petitie: be-
talen, afhaken of de studie vol-
tooien in het buitenland.
De studenten stellen drie mo-
gelijke maatregelen voor om 
het leed enigszins te verlich-

ten. Zo kan de EUR er voor 
kiezen de (deeltijd)studenten 
die al begonnen zijn aan hun 
studie voordat deze maatrege-
len duidelijk waren, te com-
penseren voor de boete. Een 
andere optie is de betreffende 
groep studenten de studie af te 
laten maken via contracton-
derwijs, wat goedkoper zou 
zijn. 
In de derde plaats zou de EUR 
het wettelijke collegegeld kun-
nen verlagen van € 1771 naar 
€ 1003.
Op 21 mei vond een rechts-
zaak plaats tegen de Neder-
landse staat, die is aangespan-
nen door het ISO, de LSVb en 
de LKvV. In een advies van 
hoogleraar Staats- en be-
stuursrecht T. Bakhuysen van 

de Universiteit Leiden aan de 
studentenorganisaties werd de 
langstudeerboete als onrecht-
matig beoordeeld.
De aanwezige leden van de fa-
culteitsraadvergadering van 
Wijsbegeerte en ook decaan 
Wiep van Bunge, schaarden 
zich half mei achter de petitie. 
Bij het ter perse gaan van dit 
blad hadden de Universiteits-
raad en het College van Be-
stuur nog niet gereageerd. 
Als het CvB niets kan of wil 
doen, en de rechtszaak niets 
oplevert, dan gaan er meer ac-
ties volgen, laat filosofiestu-
dent en opsteller van de petitie 
Marcel Abraas weten. “Die 
zullen zich dan niet beperken 
tot de faculteit Wijsbegeerte”. 
TL

Lek in online-
toetsing ESE 
EM	kreeg	enkele	weken	geleden	een	tip	dat	
er	een	lek	zou	zitten	in	de	onlinetoetsing	
via	Blackboard	bij	de	ESE.	Hierdoor	kon	je	
al	tijdens	je	toets	de	goede	antwoorden	
zien.

Een student van de Erasmus School of Econo-
mics liet ons anoniem zien hoe het met een paar 
muisklikken mogelijk was om achter de juiste 
antwoorden te komen van een deeltoets met 
meerkeuzevragen. ‘Ik vind het niet echt een 
spannende ontdekking – het is niet moeilijk om 
het te ontdekken – maar wel vreemd dat het 
mogelijk is’, zegt de student in zijn e-mail.
De ESE was nog niet op de hoogte van dit pro-
bleem, maar heeft meteen actie ondernomen. 
Het bleek om een systeemfout te gaan, en het is 
voor studenten nu niet meer mogelijk om tij-
dens een multiplechoicetoets achter de juiste 
antwoorden te komen. Daar zouden ze ook wei-
nig mee opschieten. “De studenten sneden 
zichzelf in de vingers door deze truc toe te pas-
sen”, zegt Ronald de Groot, persvoorlichter 
van de ESE. De toetsen zijn bedoeld om hen 
aan te sporen tot leren. “De 10 procent van het 
eindcijfer die ze ten onrechte toegekend hebben 
gekregen voor de deeltoetsen, is nooit genoeg 
om de kennis voor een tentamen te compense-
ren.”  CH

Fietsen voor het Rode Kruis
Samen met Erasmus Sport organiseerde studievereniging STAR, op 
woensdag 16 mei, een spinningmarathon voor het goede doel. Twaalf 
uur lang werkten om de beurt zo’n tachtig studenten onder begeleiding 
van een instructeur zich in het zweet om geld in te zamelen voor het 
Rode Kruis. Voor €2,50 kon je meedoen aan de marathon, verder werd 
geld opgehaald door het verkopen van eten en drinken en donaties van 
voorbijgangers op het Tinbergen Plaza. CH (foto: RvdH)
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EM wint (weer) 
1e prijs
De rubriek De Kwestie in Eras-
mus Magazine is de beste ru-
briek in een universiteits- of ho-
geschoolblad. EM sleepte daar-
mee de eerste prijs in de wacht 
op het jaarlijkse congres van de 
Kring van hoofdredacteuren van 
hoger onderwijsbladen. “Eras-
mus Magazine heeft een rubriek 
die in een landelijk medium niet 
zou misstaan”, aldus de jury, be-
staande uit freelancejournalist 
Greta Riemersma (o.a. de Volks-
krant) en Merijn Henfling (chef 
weekendbijlage Parool). Het is 
de derde keer in vier jaar tijd dat 
EM de hoofdprijs in de wacht 
sleept bij het congres. WG

Geneeskunde-
wedstrijd in 
Maastricht
Een team van bachelorstudenten 
geneeskunde van de Erasmus 
Universiteit werd zaterdag 12 
mei laatste bij de Rosalind Fran-
klin Contest in Maastricht. De 
wedstrijd bestond uit kijkdiag-
noses, onderzoeksaanvragen en 
meerkeuzevragen over medische 
kwesties. Volgens de EUR-dele-
gatie vertoonde de techniek tij-
dens de medische kenniswed-
strijd hier en daar wat manke-
menten (lees: de drukknop werk-
te niet), waardoor ze hun win-
kansen verspeelden. AP

Hovo Rotterdam 
biedt cursussen 
aan in Den Haag
De Hovo-afdeling (Hoger onder-
wijs voor ouderen) van de EUR 
neemt vanaf het najaar een aan-
tal cursussen van de Haagse Ho-
geschool over. De Haagse instel-
ling stopt met de cursussen voor 
vijftigplussers omdat dit jaren-
lang verliesgevend was. Hovo 
Rotterdam biedt daarom alleen 
enkele van de populairste cursus-
sen in Den Haag aan, zoals 
waarschijnlijk kunstgeschiedenis 
en museumexcursies. Het exacte 
programma moet nog vastge-
steld worden.  TL

KORTAF

CAMPUS	
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Lange rij voor Starbucks
Het Amerikaanse koffieconcern Starbucks opende op maandag 7 mei de eerste Rotterdamse vestiging op 
campus Woudestein. Sindsdien staat er elke dag een lange rij studenten te wachten op hun favoriete koffie. 
Het gaat om een speciale samenwerking tussen de cateraar Albron en Starbucks. De Erasmus Universiteit 
heeft de primeur van het gloednieuwe ‘foodservice’-concept van de koffieketen. Dit houdt in dat het koffie-
merk zijn naam leent aan Albron. Het personeel is van de cateraar zelf. Wel worden zij door Starbucks ge-
traind en gebruiken ze hun producten.  Op Twitter zijn de reacties lovend, toch lijkt niet iedereen blij met de 
komst van Starbucks. “Ik ben nog niet naar deze Starbucks geweest, maar ik heb al meerdere keren de kof-
fie geprobeerd. Het is duur en er is niets speciaals aan”, zegt de eerstejaarsstudent IBA, Gustav Sheffle. “Ik 
denk niet dat het een verbetering is; er zijn al genoeg koffievoorzieningen op de campus.”CH (foto: RvdH)

VAL KABINET

Basisbeurs masterstudent voorlopig gered
Masterstudenten behouden hun 
basisbeurs, nu CDA en PvdA 
zich met GroenLinks en SP tegen 
het wetsvoorstel ‘Studeren is in-
vesteren’ keren. Ze schuiven de 
beslissing over een leenstelsel 
door naar het volgende kabinet.
De beslissing van deze partijen 
scheelt masterstudenten komend 
jaar 3.200 euro als ze zelfstandig 
wonen en 1.147 euro als ze bij 

hun ouders wonen. Dat geld zou-
den ze kwijt zijn geweest als het 
kabinet niet was gevallen.
De langstudeerboete gaat wél 
door. Die wet is al van kracht en 
wordt nu niet ongedaan ge-
maakt. Studenten die meer dan 
een jaar uitlopen in hun
bachelor- of masteropleiding, 
moeten vanaf september dus 
ruim drieduizend euro extra col-

legegeld betalen. Eigenlijk moes-
ten de leden van de Tweede Ka-
mer een paar weken geleden over 
het wetsvoorstel debatteren. 
Maar toen viel het kabinet.
Er is weliswaar een fikse meer-
derheid in de Tweede Kamer 
voor een leenstelsel in de studie-
financiering, maar over de uit-
werking zijn de partijen het nog 
niet eens. HOP
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Talent 
Aan De Eur

WETENSCHAP

Vogelgrieponderzoek 
eindelijk in Science
Het onderzoek van het Erasmus MC naar het 
vogelgriepvirus mag na ruim een half jaar con-
troverse worden gepubliceerd in het weten-
schappelijke tijdschrift Science. Onder protest 
vroeg onderzoeksleider Ron Fouchier een ex-
portvergunning aan voor het mogen ‘exporte-
ren’ van zijn onderzoeksresultaten. 
De Nederlandse overheid vond het virus zó ge-
vaarlijk, dat het publicatie van het onderzoek 
aanvankelijk tegenhield met een exportverbod. 
Als het Erasmus MC toch zou publiceren, zou 
de overheid de landsadvocaat op ze afsturen. 
Het was de eerste keer dat de overheid de ex-
portvergunning toepaste op wetenschappelijke 
kennis. 
Volgens Fouchier is het echter gevaarlijker om 
het onderzoek níet te publiceren: met de kennis 
kunnen besmettingen met gemuteerde varian-
ten van het virus eerder getraceerd worden en 
besmette dieren tijdig geruimd. Met tegenzin 
wachtte Fouchier met publiceren tot de vergun-
ning er was. “Op deze manier proberen we het 
stuk zo snel mogelijk te publiceren, terwijl we 
ondertussen geen precedent scheppen en de in-
terpretatie van de Nederlandse overheid zullen 
proberen te weerleggen”, laat Fouchier weten.
Fouchier heeft zich verbaasd over de Neder-
landse opstelling nadat het Amerikaanse Ad-
viesorgaan voor Biologische Veiligheid, eind 
maart groen licht voor publicatie gaf. “De Ne-
derlandse overheid heeft ons manuscript het 
langst in het bezit, maar is de laatste die rea-
geerde”, zegt hij. Nature heeft begin mei al het 
eveneens omstreden vogelgrieponderzoek van 
de Japanse viroloog Yoshihiro Kawaoka gepu-
bliceerd. 
Het Amerikaanse magazine Time plaatste Fou-
chier onlangs in de lijst met honderd invloed-
rijkste personen ter wereld. Fouchier reageerde 
er koeltjes op: “Ik zit daar niet echt op te wach-
ten. Voor wetenschappers is publiceren in Sci-
ence een groter genoegen.”  TL

U-raad blijft in het Nederlands vergaderen
De Universiteitsraad gaat niet in het Engels ver-
gaderen, ook al is er een niet-Nederlandstalig lid 
verkozen.
Anderstalige leden krijgen een uitgebreide cur-
sus Nederlands, kunnen desgewenst gebruikma-
ken van een tolk en de vergaderstukken krijgen 
een Engelstalige samenvatting. Een anderstalig 
lid mag tijdens de vergadering wel in het Engels 
het woord voeren. Dit is het compromis dat de 
studenten- en personeelsgeleding van de Univer-
siteitsraad met elkaar hebben gesloten.
De studentengeleding was voor een groot deel 
voorstander van een totale overschakeling naar 
het Engels. Het was, volgens de studenten, de 
prijs die je als internationale universiteit moet 
betalen. Bovendien sluit je anders niet-Neder-
landstalige studenten uit, of je maakt het in ieder 

geval minder aantrekkelijk voor ze om actief te 
worden in de medezeggenschap.
Personeel echter verwachtte dat de overstap naar 
het Engels voor de inhoud van de discussies na-
delig zou zijn en de drempel voor sommige me-
dewerkers om lid te worden juist hoger zou wor-
den.
Dit jaar wordt er alleen een verkiezing voor de 
studentengeleding van de Universiteitsraad ge-
houden. Op de kandidatenlijst van RSM stond 
in ieder geval één niet-Nederlandstalige student, 
die is verkozen – zo is op 15 mei bekendgemaakt.
Van de faculteitsraden is alleen RSM 100 pro-
cent overgestapt op het Engels. De faculteiten 
ESHCC en ESE zijn dit jaar gestart met de over-
gang naar een Engelstalige dan wel tweetalige 
medezeggenschap. WG (foto: RvdH)

INTERNATIONALISERING

CAMPUS	

U-raad in vergadering

Met haar afstudeerscriptie ‘Van diversiteitsma-
nagement naar prestaties’, beoordeeld met een 
8,5, won ze in 2011 de Albeda Scriptieprijs. Op 9 
mei kwam daar de Brasz Scriptieprijs van de 
Vereniging voor Bestuurskunde bij. Tanachia 
werd daarbij door de jury geroemd om de genu-
anceerdheid van de vraagstelling en de begrijpe-
lijke verwoording. Iets wat volgens haar vanzelf 
ging, omdat ze vindt dat stukken niet vol moeten 
staan met technische termen. De tekst moest be-

grijpelijk zijn, anders komt niemand er doorheen. 
Haar scriptie schreef ze voor het masterprogram-
ma Arbeid, organisatie en management van de 
opleiding Bestuurskunde. Tanachia onderzocht 
wat de invloed van diversiteitsmanagement en 
enkele concrete beleidsinstrumenten is op de mo-
tivatie van werknemers in de Nederlandse pu-
blieke sector. Daarnaast ging ze na wat daarbij 
de rol van leiderschap is: hoe beter de relatie tus-
sen leidinggevende en werknemer, hoe meer dat 
zal leiden tot positieve werkgerelateerde uitkom-
sten. Haar interesse voor dit onderwerp ontstond 
op de universiteit. Ze zag hoe diverse mensen 
verschillend omgingen met het studeren en vroeg 

zich af of die diversiteit binnen organisaties ook 
een rol zou spelen. Ze wilde de diversiteit en het 
diversiteitsmanagement in een positief perspec-
tief stellen. Daarbij gaat het om het waarderen en 
benutten van verschillen. Zelf had Tanachia nooit 
verwacht dat ze de twee prijzen zou winnen. In 
de gesprekken met begeleiders werd haar wel 
verteld dat ze erg goed bezig was, maar ze vindt 
het moeilijk om dat over zichzelf te zeggen. 
Momenteel is ze junior-onderzoeker bij de oplei-
ding Bestuurskunde en doet onder andere onder-
zoek naar HRM-effecten in het basisonderwijs. 
Ze is erg geïnteresseerd in het doen van onder-
zoek en wil in de toekomst promoveren CH

Tanachia Ashikali  (20) 
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RSM sweater 2.0
Het begon met het idee om eens een fatsoenlijke en degelijke hoodie voor RSM-studenten op de markt te 
brengen. Een betere dan tot dusver beschikbaar was. Op Facebook deden drie RSM-studenten, Dan Benha-
mou, Pablo Perdomo de Almeida en Floris de Wit, daarom een oproep en al snel bleek dat de vraag naar zo’n 
kledingstuk met de naam van de faculteit erop, groot was. Vooral bij buitenlandse studenten. Groot genoeg 
om een bestelling van 500 stuks doen, die in Pakistan gemaakt gaan worden van een ‘hoge kwaliteit katoen’. 
Volgend jaar zou dit zelfs biologisch katoen moeten zijn. MD

Milano Naarden, afgestudeerd 
masterstudent Entrepreneurship 
en New Business Venturing, en 
oprichter van ‘hetCV’: een bedrijf 
waar je cv ‘gepimpt’ wordt tot 
iets moderns en opvallends.

Studenten drinken toch alleen 
bier?
Waarom ben je met ‘hetCV’ begonnen?
“In september ben ik afgestudeerd en ging 
solliciteren. Ik merkte dat ik veel positieve 
reacties kreeg op het creatieve cv dat ik 
liet zien. Toen ik een paar weken na mijn 
sollicitatie terugging naar het uitzendbu-
reau wisten ze nog precies wie ik was: ‘die 
jongen met dat mooie cv. Toen ging er bij 
mij een belletje rinkelen.”

Heb je al veel cv’s verkocht?
“De eerste twee maanden zijn er al vijftien 
verkocht. In het begin zat ik met veel twij-
fels: waar moest ik beginnen, hoe moest 
ik het aanpakken, hoe moet ik mijn bedrijf 
promoten? Toen ik een zakenpartner vond 
is alles in een stroomversnelling terecht 
gekomen.”

10 procent van de inkomsten 
gaat naar Terre des Hommes, 
waarom? 
“Ik wilde zelf een goed doel steunen en dit 
paste perfect bij ‘hetCV’. Investeer in je 
eigen toekomst en in de toekomst van kin-
deren in ontwikkelingslanden. Met elke 
tien euro die we inzamelen, kan een kind 
in Cambodja een maand naar school.”

Waar staat ‘hetCV’ over tien jaar?
“Als ik mag dromen zijn we internationaal 
bekend en is ons cv de norm voor hoe het 
eruit moet zien. Alles in de wereld ontwik-
kelt zich, maar een cv ziet er al twintig 
jaar hetzelfde uit. Daar mag wel eens 
verandering in komen.”

> EM lezers betalen € 29,95 i.p.v. € 49,95 
voor een gloednieuw cv. Ga daarvoor naar 
de website www.hetcv.nl en vul de actiecode 
EUR306187 in.

CAMPUS	

        De Erasmus Universiteit     
    is nog niet van mij af

DE QUOTE

Universitaire	studenten	halen	sneller	hun	
bachelor	
Universitaire studenten halen steeds sneller 
hun bachelordiploma. Vrouwen doen het nog 
altijd beter dan mannen.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Meer	Nederlanders	met	Erasmusbeurs
12 procent meer Nederlandse studenten hebben 
met een Erasmusbeurs in het buitenland 
gestudeerd of stagegelopen. Veel van hen zoeken 
de zon op.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Wetenschappelijk	boek	mogelijk	goedkoper
Demissionair staatssecretaris Zijlstra denkt dat 
het gaat lukken om de vaste prijs voor 
wetenschappelijke boeken af te schaffen.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Scan	deze	qr-code
en surf meteen met je smartphone naar 
EM.Online! 

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE   

Dit zegt de 74-jarige Nick Meijer op 12 mei in BN/De Stem. Hij studeerde op 11 mei af op 
de doctoraalstudie management consultancy, maar hij voelt zich nog jong genoeg om 
verder te studeren. 
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Nogmaals ‘weg met MOE-landers’?
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(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage 
wil schrijven over zaken 
die de Erasmus Univer-
siteit in de meest brede 
zin, of het hoger onder-
wijs in het algemeen 
betreffen. Anonieme 
bijdragen worden niet 
geaccepteerd. Inzen-
ders dienen hun naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres bij 
de redactie bekend te 
maken. De redactie be-
houdt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 

Mag je sinds Geert Wilders ‘Meldpunt MOE-landers’ nog op 
de schaduwzijden van de Midden- en Oost-Europese ar-
beidsmigratie wijzen, zoals ik deed in EM #14 (15 maart), 
zonder meteen voor een verkapte PVV’er (of erger) te wor-
den versleten? 
Collega Gabriele Jacobs (in EM #16, 19 april) haalt er zelfs 
de Tweede Wereldoorlog bij om te betogen dat negatieve 
opmerkingen over Poolse arbeidsmigranten taboe zijn. Zo 
keren we weer terug naar de jaren ’80 en ’90 toen we van-
uit politieke correctheid problemen met sommige migran-
tencategorieën liever niet wilden zien – of in ieder geval 
niet wilden benoemen. Wat wil het geval? Wij hebben van-
uit de Afdeling Sociologie onderzoek gedaan onder 
Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. We schreven 
daarover een uitvoerig rapport met als titel 
‘Arbeidsmigratie in vieren’. De clou van het rapport, en van 
de titel, is dat er een grote diversiteit onder de Midden- en 
Oost-Europese arbeidsmigranten is: van goedgeschoolde 
kennismigranten via migranten die tijdelijk in de tuin-
bouw werken of ander laaggeschoold werk doen tot aan 
een groep die wij als ‘footloose migratie’ aanduidden. Deze 
laatsten zijn personen die vaak al in het herkomstland een 
zwakke sociale positie hadden en, eenmaal in Nederland 
aangekomen, een onzekere arbeidspositie (vaak informeel 
werk) combineren met geringe bindingen met de 
Nederlandse samenleving. Het verwijt van Jacobs dat wij 
veralgemeniserend over ‘de Polen’ of over ‘Polenoverlast’ 
spreken, raakt dus kant noch wal. Wat niet wegneemt, dat 
er onder de naar schatting 300.000 Midden- en Oost-
Europese arbeidsmigranten die in Nederland verblijven in-
derdaad problematische categorieën zijn: migranten (met 
name Bulgaren en Roemenen) die op de bonnefooi naar 
Nederland komen en aangewezen zijn op het informele 
circuit, migranten die worden uitgebuit door illegale uit-
zendbureaus en huisjesmelkers. Of Poolse arbeidsmigran-
ten die werkloos en vervolgens dakloos worden en door 

soms excessief drankgebruik overlast veroorzaken in be-
paalde Rotterdamse of Haagse stadswijken die toch al veel 
problemen hebben. Jacobs zegt dat ze 50 Nederlandse po-
litiefunctionarissen heeft geïnterviewd maar dat geen van 
hen op problemen met Midden- en Oost-Europese arbeids-
migranten heeft gewezen. Ze heeft kennelijk geen politie-
mensen uit Den Haag gesproken waar de problematiek 
van dakloosheid en overlast door Midden- en Oost-
Europeanen hoog op de lokale politieke agenda staat. Zo 
sprak de Haagse wethouder Norder (inderdaad nogal over-
dreven!) van een ‘tsunami van MOE-landers’. De Haagse 
hoofdcommissaris wees in zijn recente nieuwjaarsrede op 
de toegenomen criminaliteit onder Midden- en Oost-
Europeanen. Allemaal zaken die volgens Gabriele Jacobs 
niet mogen worden genoemd. Natuurlijk is het vrije ver-
keer van personen binnen de uitgebreide EU een belangrijk 
recht en groot goed, maar dat ontslaat ons niet van de 
plicht om ook de eventuele schaduwzijden van deze nieu-
we migratie binnen Europa te zien. Flora Goudappel van 
de Juridische Faculteit merkt dat vanwege dit recht van 
vrij verkeer geen Midden- en Oost-Europese migranten te-
ruggestuurd kunnen worden (EM #16, 19 april). Dit klopt. 
Toch wordt in diverse steden getracht om Midden- en 
Oost-Europese arbeidsmigranten die in Nederland aan la-
ger wal zijn geraakt, dakloos zijn geworden én niet over 
voldoende bestaansmiddelen beschikken op vrijwillige ba-
sis terug naar huis te geleiden. Natuurlijk, de meeste 
Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten werken hard 
en leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse 
economie, maar we mogen niet de ogen sluiten voor de 
gevallen waarin het misgaat – zeker wanneer bewoners 
van toch al kwetsbare stadswijken daarvan de dupe zijn.

Erik Snel, universitair docent afdeling Sociologie en mede-
auteur van de studie ‘Arbeidsmigratie in vieren’ , www.ni-
cis.nl/dsresource?objectid=243194

> Mandeville: 
privézonden binnen 
ondernemerschap
Jean-Claude Trichet, de 
voormalige president van de 
Europese Centrale Bank 
(ECB), spreekt op woensdag 
6 juni 2012 de achttiende 
Mandeville Lezing uit. Tijd 
om ons geheugen op te fris-
sen over de van oorsprong 
Rotterdamse filosoof en arts 
áchter de lezing: wie was 
Bernard Mandeville? 
Mandeville (1670-1733) 
groeide op in Rotterdam, 

studeerde natuurkunde en 
geneeskunde in Leiden en 
bouwde zijn carrière op in 
Engeland. Hij werd vooral 
bekend om zijn oorspronke-
lijk Engelstalige gedicht ”De 
Morrende Korf, of Eerlijk Ge-
worden Schurken” (1705). 
Mandeville verdedigde hier-
in de individuele ‘ondeug-
den’ - hebzucht, eigenbelang 
en luxe - van een uiteenlo-
pende groep bijen in een 
korf. Deze egoïstische trekjes 
zouden - bij elkaar genomen 
- namelijk leiden tot een be-

drijvige en groeiende gemeen-
schap. Hij toverde bij wijze 
van experiment elk lid van de 
fictieve korf om tot een eerlijk 
en ‘vroom’ bijtje. En wat ge-
beurde er? Binnen de kortste 
keren stortte de bijenkorf in 
tot een eenvoudig, glansloos 
boeltje zonder leger en werk-
verschaffing voor haar inwo-
ners. 
Het gedicht bleek helaas nog-
al ingewikkeld, dus besloot 
Mandeville na negen jaar om 
in het boek ‘De fabel van de 
bijen’ nog eens uit te leggen 

dat de bijenkorf natuurlijk 
symbool staat voor de bredere 
samenleving. Hoe erg we ook 
afgeven op privézonden, ze 
stimuleren wél onze groeiende 
economie, was zijn stelling.
Waarom de Erasmus Univer-
siteit Mandeville in 1988 uit-
koos als inspiratie voor de 

jaarlijkse lezing en het bijbe-
horend eredoctoraat? Ger 
Lugtenberg van de Stichting 
Bernard Mandeville vreest 
dat de naam Erasmusprijs 
simpelweg al vergeven was. 
Mandeville biedt echter een 
spannend alternatief met een 
ondernemersboodschap die - 
nog steeds - past bij het eco-
nomisch hart van de universi-
teit.

Voor meer informatie en aan-
meldingen: www.eur.nl/man-
deville

EDDN	

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 
Tips? redactie@em.eur.nl
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Te ingewikkeld om niet 
serieus te nemen
E-mail van SSC-ICT. Altijd lachen! Het onderwerp doet 
mijn hartje sneller kloppen: ‘Ticket SSC ICT - 20120501-3 - 
Gepland – Sluit’. Goud! Snel verder lezen maar. Op zoek 
naar meer waardevolle informatie. Naast allerlei data, tij-
den en een ‘indicatie tijdsduur serviceonderbreking (+/-): 
13 uur’, staan er ook iets leesbaardere zinnen in: ‘De werk-
zaamheden zijn volgens planning uitgevoerd en hebben 
geen impact gehad op ICT systemen.’ Gelukkig. Uit de vol-
gende zinnen maak ik op dat het ‘onderwerkzaamheden 
door EFB aan de stroomvoorziening’ betreft, dat de ‘ver-
wachte impact nihil is’, dat ‘Serverruimte H2 wel stroom 
houdt’, en dat ‘alleen EFB werkzaamheden zal verrichten 
voor dit ticket’. Mooi! Leuk voor die gasten dat ze blijkbaar 
iets te doen hebben, maar ik heb geen flauw benul waar-
om SSC-ICT meent dit soort onbegrijpelijke e-mailtjes te 
moeten sturen.
 Die computermannetjes (m/v) staan natuurlijk niet 
alleen met hun onbegrijpelijke geschriften. Op de EUR is 
‘onbegrijpelijkheid’ zelfs helemaal geen probleem. 
Integendeel! Elfahmi bakt ze bijvoorbeeld op de achter-
flap van elk nummer van dit tijdschrift lekker bruin. Vaak 
geen idee wat de beste jongen wil zeggen, maar in zijn 
columns staan altijd wel een paar puike woordjes waar je 
nog nooit van hebt gehoord. Of zoals Elfahmi zelf (onge-
twijfeld) zou zeggen: ‘In mijn brisante teksten placht ik 
immer wel een paar woorden op te nemen die, ofschoon 
zij allen terug te vinden zijn in het groene naslagwerk der 
Nederlandse taal, incourant zijn geraakt alsook gedoemd 
zijn in de vergetelheid te geraken als ik somtijds niet zou 
beschikken over de opportuniteit om ze hoogstpersoon-
lijk te repatriëren’.
Ander voorbeeld: Laatst las ik een aankondiging voor een 
‘kroegcollege’. Een goudmijntje vol onbegrijpelijke zinnen 
over de ‘talige draai aan de continentale zijde van de soci-
ologie’ over ‘democratie van objecten’ en met een vraag-
stelling die luidt: ‘Als zelfs de meest simpele objecten als 
pilsjes en viltjes kunnen waarnemen en communiceren – 
voorheen toch het uitgesproken grondgebied van het so-
ciale – wat vermag de sociologie dan nog?’ Ik heb geen 
idee wat dit alles moet betekenen (ik wist eerlijk gezegd 
niet eens dat pilsjes en viltjes konden waarnemen, laat 
staan communiceren). Maar ik vermoed dat het hier om 
ingewikkelde, professioneel-wetenschappelijke dingetjes 
gaat. Geen flauwekul, maar serious shit! Want ingewikkel-
de dingen zouden we serieus moeten nemen. Of eigenlijk: 
sommige dingen zijn te ingewikkeld om niet serieus te 
nemen. 
Op een instelling waarin het wemelt van de moeilijke, be-
langrijke dingetjes en waar je schijnbaar niet helemaal 
voor vol wordt aangezien als je je niet wentelt in moeilijk-
doenerij, kan je het SSC-ICT amper kwalijk nemen dat ze 
ook een duit in het zakje willen doen. 

- Ticket PA, CULT.soc.FSW – 20120524 – R2D2 – Gepland – 
Over en Sluit – Pffffrrrt – 

	VAN	DER	SCHOT	

PETER	ACHTERBERG

GEDICHT

Qua Patet Orbis – 
Zo Wijd de Wereld Strekt      
Rondom de klokkentoren die staan bleef als een holle kies,
werd Rotterdam verzwolgen, spuwden ramen zwarte wolken.
De vlammen likten haar stenen omdat de stad niet boog,   
schoon van al haar pracht, maar lang niet van haar hoop. 

Rondom de klokkentoren, verstomd door het verlies,
blies het koper noten in saluut voor wie het leven liet. 
Waarna een stilte neerdaalde op de grote lege vlakte,
langs de muren van de Laurenskerk en de gedempte grachten.

Rondom de klokkentoren klonk wederom geschetter.
Geen sloophamer of kraan, maar vrijheidszang en jazztrompetten.
Werd de moed verzameld om in een kwart eeuw op te stomen
tot dezelfde trots en vaart die in een kwart uur werd ontnomen. 

Rondom de klokkentoren lacht nu de stad met glimmend glas
en her en der een grove kies die ons herinnert hoe het was. 
Voor vrede en verzoening klinkt hier nog wekelijks ’t gebed, 
voor zo wijd de wereld rondom de klokkentoren strekt.  

Lennart Pieters
Pieters maakte dit gedicht speciaal voor de herdenking van het bombar-
dement op Rotterdam op 14 mei 1940. Hij droeg het gedicht voor tijdens 
de herdenking in de Laurenskerk.
Pieters studeerde aan de EUR en was tot vorig jaar campusdichter.



E
en grote legertruck sierde in april het Tin-
bergen Plaza, en liep je het L-gebouw bin-
nen, dan stuitte je daar op sergeant John 
Gorissen. Op de Erasmus Universiteit 
probeerde hij studenten te werven voor 

een parttime baan bij het Korps Nationale Reserve 
(afgekort de NATRES) van Defensie. 
“Wij bieden studenten een uitdaging”, zegt ser-
geant Gorissen vastberaden. De stafonderofficier 
Werving en Voorlichting gaat gekleed in zijn leger-
groene uniform, en is daardoor een opvallende ver-
schijning in de gangen van de juridische faculteit. 
“Bij Defensie willen we wat verjonging. Het Korps 
Nationale Reserve moet een afspiegeling zijn van 
de gehele samenleving. Vandaar dat we op zoek zijn 
naar jonge mensen die hun vrije tijd zinvol willen 
besteden.” 

Leren schieten  Zouhair Saddiki, master-
student Accountancy, auditing and control, is zo’n 
jongere die zich een klein jaar geleden besloot aan 
te melden bij de reservisten. “Mijn studentenleven-
tje verliep iets te gemakkelijk. Ik wilde leren overle-
ven, erachter komen hoe je een kampvuur of een na-
tuuroven maakt bijvoorbeeld.”
Gorissen vertelt dat je niet zomaar wordt aangeno-
men. Vooraf moet je een aantal tests afleggen en die 

zijn zwaar. Je wordt van top tot teen onderzocht; 
niet alleen je lichaam, ook je geest. Saddiki: “Aan de 
ene kant was dat een hele rare gewaarwording, aan 
de andere kant is het wel heel geruststellend. Bij 
Defensie nemen ze geen risico, en als er iets mis is 
met je, ben je er vroeg bij.” 
Veel mensen verkijken zich op de sporttest, vertelt 
sergeant Gorissen. Zo moet je op een gegeven mo-
ment twaalf minuten fietsen. Niet in een heuvelach-
tig landschap, maar virtueel de Alpe d’Huez op. 
Saddiki vond de conditietest zwaar, maar vertelt vol 
enthousiasme over zijn eerste weken bij Defensie 
tijdens de algemene militaire opleiding van twee 
weken. “We hebben echt vanalles gedaan. Zo leer je 
schieten, totdat je basisschutter bent. In het begin 
was dat best spannend, want het is en blijft een wa-
pen dat je gebruikt.” Saddiki realiseerde zich tijdens 
deze weken in wat voor een luxe hij in feite leeft. 
“Tijdens de opleiding kreeg je een basispakket 
voedsel met niet veel meer dan wat crackers; het 
was bepaald geen McDonald’s.” 

Hiërarchie  Heb je eenmaal alle testen door-
staan dan ga je het opleidingstraject in. “In het be-
gin moeten studenten vooral wennen aan de hiërar-
chie binnen Defensie”, vertelt Gorissen. “Door hun 
hoge opleiding zien ze de dingen vaak anders. Het 

‘Kan jij de NATRES aan?’ Met deze slogan probeert Defensie meer 
jongeren binnen te halen voor het Korps Nationale Reserve, ook op 
de campus. Maar waarom zouden studenten hun veilige omge-
ving verlaten voor een baantje in het leger?

tekst Carina Houwerzijl fotografie Levien Willemse en Defensie
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  Bijbaan 

soldaat

Het Korps Nationale 
Reserve
Het Korps Nationale Reserve bestaat uit 
ongeveer 3800 militairen die hun functie 
naast het dagelijkse werk of de studie ver-
vullen. Naar schatting is de helft van hen 
student. Het Korps Nationale Reserve is op-
gericht in 1948 en in de jaren ’80 kwamen 
de eerste vrouwen in dienst. Reservisten 
worden ingezet voor de beveiliging van het 
eigen grondgebied. Daarbij moet je denken 
aan het beveiligen van vitale objecten als 
energiecentrales, maar ook het bewaken 
van officiële bijeenkomsten, zoals Prinsjes-
dag en herdenkingen, hoort erbij. Voordat 
je aan de slag gaat moet je de twee weken 
durende algemene militaire opleiding 
volgen. Daarna besteed je als reservist zo’n 
120 uur per jaar aan trainingen, verdeeld 
over één oefendag en twee avonden in de 
maand. Als reservist krijg je betaald voor 
de uren die je traint of ingezet wordt. De 
hoogte van het salaris hangt af van de 
rang die je hebt en de tijd die je al dient. 



kan dan zomaar zijn, dat ze eerst in discussie gaan 
voordat er gewerkt wordt.”
Saddiki beaamt dat ook hij daar in het begin best 
moeite mee had. “Op de universiteit wordt je geleerd 
kritisch te zijn en dat is bij Defensie niet de bedoe-
ling. Door mijn opleiding zie ik hoe inefficiënt de 
dingen bij Defensie soms gaan, bijvoorbeeld tijdens 
besluitvormingen. Dat is best lastig, maar er wordt 
je duidelijk verteld ‘luisteren en doen wat je ge-
vraagd wordt’.” 
Hij begint een beetje te lachen. “Maar we relative-
ren onderling door veel grappen te maken. En dan is 
het goed te behappen.” Voorbeelden wil Saddiki niet 
noemen: “Het zijn vaak mannengrappen, dan weet 
je wel waar het over gaat.”
Als reservist word je vooral ingezet om civiele auto-
riteiten, zoals bijvoorbeeld de brandweer, te onder-
steunen. Zo kwam het Korps Nationale Reserve in 
actie bij de duinbranden in Schoorl, mei vorig jaar. 
“Daar ondersteunden we de brandweer en politie bij 
het bewaken van het terrein, en er moesten mensen 
met een mattenklopper brandjes uit gaan tikken”, 
zegt Gorissen, waarna hij nog een flink aantal wa-
penfeiten opnoemt. 
De ervaring leert hem dat er voor dagen als Konin-
ginnedag zich meer reservisten aanmelden dan dat 
er nodig zijn. “Soms moet je dus mensen teleurstel-

len, maar er wordt goed gekeken of men niet alleen 
de leuke dingen doet.” 
Saddiki werkte afgelopen Dodenherdenking in Ber-
gambacht, wat hij heel speciaal vond. “Het staan bij 
Prinsjesdag is ook een heel mooi moment. Het 
klinkt cliché en Nederland is een nuchter land, maar 
het geeft me een trots gevoel als ik in de erehaag 
mag staan.”

Ontslagbrief  “Als het regent heb ik soms 
echt geen zin om te werken”, verzucht Saddiki. 
“Maar als je eenmaal in de groep bent, trekken ze je 
daar wel doorheen. Ik herinner me nog een keer dat 
het keihard plensde. Ik was in Oirschot, we hadden 
simulatie geschoten, en we moesten buiten gaan   
staan om ‘acht te geven’. Dan sta je daar dus een 
hele tijd, terwijl het met bakken uit de hemel komt. 
En de sergeant ging lekker onder het afdakje staan.” 
Toch is het belangrijk dat je ook in dit soort situaties 
komt opdraven. Gorissen: “Als je maar drie van de 
tien keer komt, dan gaan we een gesprek met je aan. 
Vaak ligt de ontslagbrief al klaar en hoeft die alleen 
nog maar ondertekend te worden.” Hij benadrukt 
dat het werk vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. “Ik 
ben daar tijdens de werving ook heel eerlijk in. 
Soms is het leuk en soms is het ook niet leuk.        >> 
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Tijdens de studie

‘Eerst mijn studie afronden’
Naam: Zouhair Saddiki, 25 jaar
Rang: Soldaat 2e klasse, Korps Nationale 
Reserve
Studie: master Accountancy, auditing and 
control

Tijdens zijn hbo-opleiding liep Zouhair Saddiki 
stage bij het ministerie van Defensie en kwam 
zo voor het eerst in aanraking met deze 
organisatie. Op een gegeven moment werd hij 
gevraagd om de opleiding tot officier te gaan 
doen. Een leuke uitdaging, maar het leek 
Saddiki toch verstandiger om eerst zijn studie 
af te ronden. Toen hij las over het Korps 
Nationale Reserve (NATRES) was dat voor 
Saddiki dé manier om studie en werken voor 
Defensie te combineren. Leeftijdsgenoten 
reageren heel verschillend op zijn bijbaan. “De 
één is heel pacifistisch ingesteld en ziet het 
leger niet als een toegevoegde waarde. De 
ander vindt het heel tof dat ik me, ondanks 
mijn andere achtergrond, inzet voor Nederland.” 
Saddiki is namelijk half Marokkaans, half 
Algerijns. Hij jaagt geen fulltime baan binnen 
Defensie na, maar wil in de toekomst de 
NATRES en zijn carrière zo goed mogelijk blijven 
combineren.

Zouhair Saddiki op de campus 



Als jij buiten staat en het is koud, dan heb je het niet 
naar je zin. Dan denk je weleens; ‘waar ben ik aan 
begonnen’. Ik ga het niet mooier maken dan het is.” 
Daarom heeft hij er ook bewust voor gekozen om 
niet allerlei spullen mee te brengen naar zijn stand 
op de EUR. “Dan komen mensen alleen maar dáár-
voor, ik ben geen snoepwinkel.”

Wel wil Gorissen de beeldvorming van Defensie bij-
stellen. “Nog altijd zien veel mensen ons als een oor-
logsmachine, maar dat is natuurlijk al jaren niet 
meer zo. Op het moment dat ik ergens zandzakken 
voor de deur moet leggen, of een dorp moet helpen 
evacueren, ben ik geen vechtmachine.”

Discipline opbouwen  Voor Saddiki 
zijn de ervaringen die hij opdoet bij Defensie heel 
belangrijk. “Ik denk dat de discipline die je opbouwt 
in het leger zo veel positieve effecten heeft op je stu-
die en latere carrière.” 
Dat merkt hij al bij het uitvoeren van groepsop-
drachten. “Je neemt de leidersrol op je, je neemt het 
initiatief en houdt het overzicht.” Volgens de stu-
dent is Defensie bij uitstek de organisatie om echt 
leiding te leren geven. “Je leert dat niet vanuit een 
bureaustoel en achter een computer, maar je leert 
echt leiding te geven onder druk. Het is een ge-
waagde uitspraak, maar ik geloof daarom zeker dat 
je bij Defensie meer leert dan bij een maatschappe-
lijke carrière.” 
Hij raadt het Korps Nationale Reserve iedereen aan 
die verder wil komen dan alleen zijn of haar studie. 
“Het is heel goed voor je cv. Ondanks dat je in de 
tunnel van de academische wereld zit, laat je zien 
dat je het lef hebt om in de tunnel een gat te slaan en 
af en toe via een andere invalshoek naar de dingen 
te kijken.”   

‘Ik geloof dat je bij Defensie meer leert dan 
in een maatschappelijke carrière’

Na de studie

‘Ik wilde mijn grenzen 
verleggen’

Naam: Arie Verheij, 26 jaar
Rang: Korporaal-Adelborst voor de Zeedienst en 
Senator van de 108e Senaat van het Korps 
Adelborsten.
Studie: Behaalde in 2009 zijn master maat-
schappijgeschiedenis.

Dat je er ook na je studie nog altijd voor kunt 
kiezen om bij Defensie te gaan werken, bewijst 
alumnus Arie Verheij. De historicus was tijdens 
zijn studie met duizend-en-een dingen bezig: 
studievereniging, faculteitsraad, en nog veel 
meer. Achteraf ziet hij nu, dat hij toen zoekende 
was en wellicht ook té druk. “Op een gegeven 
moment ben ik overwerkt geraakt. In die periode 
ben ik veel gaan sporten. In het voorjaar van 
2009 wilde ik testen hoe sterk ik fysiek was en 
tegelijk mijn grenzen verleggen.” Uiteindelijk 
besloot hij zich aan te melden voor de Opleiding 

tot Officier der Mariniers. “Het Korps Mariniers 
staat toch wel bekend als een elitair groepje 
mensen. Ze nemen echt alleen de besten aan. 
Het was een fysieke uitdaging, want je loopt 
drie dagen met boomstammen te sjouwen. 
Maar ik ben goed door de tests heen gekomen.” 
Verheij was 25 toen hij begon aan de opleiding 
aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. 
“Jongens van 19 of 20 jaar, die al verder in de 
opleiding waren, vertelden me dan wat ik moest 
doen. Daar moet je voor openstaan. Aan de 
andere kant ben ik wel altijd kritisch gebleven.” 
Zo vertelt hij dat hij een studieboek, dat hij in de 
eerste weken in handen kreeg, van voor tot 
achter heeft geredigeerd. “Ik ben en blijf 
historicus. Alle historische fouten, maar ook de 
spelfouten heb ik met een rode pen aange-
streept. Sommigen zagen dit misschien als een 
bedreiging, maar aan de andere kant is het 
kritisch-zijn nodig om een goede officier te 
worden.”
Het is voor Verheij nooit een jongensdroom 
geweest om bij de Marine te werken, maar 
achteraf gezien heeft hij nu alles gevonden wat 

hij in een baan zocht. “Ik hoef niet van negen tot 
vijf naar een beeldscherm te staren. Ik mag nu 
tijdens de opleiding dingen doen als parachute-
springen in Frankrijk, trompet spelen op de 
nationale taptoe, walsen dansen op het 
Wienerball en binnenkort weer varen in de 
Deense en Zweedse wateren. Voor mij is dit een 
mooie manier om meer van de wereld te zien.” 
De opleiding duurt voor Verheij nog maar enkele 
maanden. Na de zomer zal hij aan de slag gaan 
als wachtofficier op één van Harer Majesteits 
schepen.
Toch sluit de marineofficier in opleiding niet uit 
dat hij ooit weer aan een bureau belandt. “Je zult 
niet altijd op de brug van het schip blijven 
werken. Op een gegeven moment stroom je 
door naar andere functies, bijvoorbeeld een 
beleidsfunctie in Den Haag. Dat kan ook 
uitdagend zijn en heeft zijn eigen charme, als 
het bijvoorbeeld een leidinggevende functie is. 
Daarnaast wil ik in de toekomst mijn doctoran-
dustitel graag nog omzetten in die van doctor, 
maar dat ga ik pas doen na mijn operationele 
Odyssee.” 

Werving door het Korps Nationale 
Reserve op de campus

Arie Verheij
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| eigen parkeerplaats en lift
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INHOUD 

V
oor bijna alle eerstejaars van de EUR 
geldt vanaf komend studiejaar het credo 
Nominaal = Normaal (N=N): ze moe-
ten in één jaar alle 60 studiepunten ha-
len. Naar het zich laat aanzien, gaan al-

leen de faculteiten Geneeskunde en Wijsbegeerte 
hier (nog) niet in mee, de andere faculteiten wel. 
Om de studenten te stimuleren het eerste jaar in één 
keer te halen, wordt het onderwijs niet alleen acti-
verender en kleinschaliger; ook krijgen studenten 
nog maar twee of drie herkansingen per jaar, afhan-
kelijk van de faculteit waaraan ze studeren. Daar 
hoort bij dat zij onvoldoendes mogen halen, mits 
daar ruime voldoendes tegenover staan; het zogehe-
ten compensatoir toetsen. Overigens is de Erasmus 
Universiteit niet de enige onderwijsinstelling waar 
compensatieregelingen zijn; ook de Maastricht 

University en de Universiteit van Amsterdam 
werken er al mee. En hoewel N=N dus meer is 
dan compensatoir toetsen, blijkt juist dát element 
een gevoelig punt voor docenten en leden van de 
medezeggenschap: een academische titel halen met 
onvoldoendes, dat kan toch niet! 
Rector magnificus Henk Schmidt en onderwijs-
directeur Ivo Arnold van de Erasmus School of 
Economics (ESE) weten niet waarom er ineens ophef 
over is. “Onvoldoendes compenseren gebeurt al 
decennia. Toen ik hier economie studeerde, kon je je 
propedeuse halen met een 4 of twee vijven”, vertelt 
Arnold. 
Zijn faculteit werkt sinds 2007 met minder her-
kansingen – drie per jaar in plaats van tien - in 
combinatie met compensatoir toetsen. In de huidige 
regeling, die geldt in zowel het eerste, als het tweede 
bachelorjaar, mogen studenten per vakkencluster 
één afgeronde 5 (cijfers van 4,5 tot 5,4) compense-
ren met vakken uit hetzelfde cluster, mits het clus-
tergemiddelde minimaal een 5,5 is. De opleiding 
economie werkt in het eerste jaar met drie clusters: 
steunvakken (waaronder wiskunde & statistiek), 
algemene economie en bedrijfseconomie. Met deze 
beperking wil de opleiding voorkomen dat studen-
ten vakken compenseren die niets met elkaar te 
maken hebben. 
Anders dan de ESE vinden de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen (FSW) en de Erasmus School of 
Law (ESL) dat studenten wél alle vakken uit het 
eerste jaar met elkaar mogen compenseren. De 
FSW hanteert een 4,0 (niet afgerond) als ondergrens 
(gemiddeld cijfer moet 6,0 zijn), de ESL een afge-
ronde 5. 

Qua ondergrens is er dus een verschil tussen 
faculteiten, en dat wil de universiteitsraad gelijk-
trekken. Om te voorkomen dat studenten te mak-
kelijk een vak kunnen compenseren, stelt de raad 
voor een 5,0 (dus géén afgeronde vijf) voor als 
ondergrens. Om de raad tegemoet te komen heeft 
Schmidt beloofd dit aan te kaarten bij de faculteiten 
in kwestie, maar het is de vraag of de decanen er in 
meegaan, en die beslissen uiteindelijk. 

Toets is onbetrouwbaar  Maar lo-
pen de studenten die een vak met een onvoldoende 
mogen afronden, niet voor de rest van de studie 
achter in dat vak? Nee, weet Ivo Arnold. Uit onder-
zoek bij de ESE blijkt dat een onvoldoende compen-
seren geen effect heeft op hoe deze studenten het in 
de rest van de studie doen. Daarom is hij er net als 
Schmidt van overtuigd dat het gemiddelde cijfer 
over een jaar meer zegt over de kennis en kwalifica-
ties van een student dan een voldoende halen voor 
ieder vak apart. Want het maken en nakijken van 
een toets is niet zo betrouwbaar als wordt gedacht. 
Schmidt: “Een docent kan bijvoorbeeld maar tien 
vragen stellen over soms wel twee boeken. Als een 
student een tentamen goed voorbereid heeft, maar 
precies getoetst wordt op dat stukje van de stof dat 
minder goed in zijn hoofd zit, resulteert dat moge-
lijk in een onvoldoende. Terwijl hij het merendeel 
van de kennis bezit. Bovendien is de beoordeling 
subjectief. De docent kan chagrijnig of ziek zijn, 
wat de beoordeling kan beïnvloeden.” 
Kortom, volgens Schmidt is het gevaarlijk om 
studenten af te rekenen op één toets, omdat het re-
sultaat van teveel toevalligheden afhangt. Daarom 
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Gun iedereen 
z’n struikelvak
Veel eerstejaars EUR-studenten 
mogen vanaf september een 
onvoldoende compenseren met 
een hoger cijfer voor een ander 
vak. Hoe werkt compensatoir 
toetsen eigenlijk? En is de com-
motie erover terecht?
tekst Lindemarie Jongste
illustratie Unit20
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pleit hij voor een jaargemiddelde van een 6,0 of 
hoger, zodat een student kan slagen ondanks een 
struikelvak of slechte dag. Hij merkt op dat daar-
mee de onderwijsnorm dus niet daalt, maar stijgt; 
want voorheen kon je slagen met een gemiddelde 
van 5,5.
Ondanks deze feiten, is het voor docenten niet 
makkelijk te verkroppen dat hun vak met een on-
voldoende mag worden afgerond. De organisatie 
Beter Onderwijs Nederland (BON), bestaande uit 
4500 leden met een onderwijsachtergrond, staat 
sceptisch tegenover compensatoir toetsen. BON 
zou willen vasthouden aan een voldoende voor ieder 
vak apart. Gerard Verhoef van BON is docent wis- 
en natuurkunde op de Hogeschool van Amsterdam 
en staat wel achter het idee van minder herkan-
singen, want hij ziet in de praktijk dat studenten 
neigen naar uitstel. Hij vindt het echter principieel 
onjuist om studenten te laten slagen met een onvol-
doende. “Het wordt een rommeltje als studenten 
zelfs een 4 mogen compenseren, dat moet je niet 
willen.” Volgens Verhoef zijn dit soort maatregelen 
vooral bedoeld om studenten sneller te laten afstu-
deren en de rendementen te verhogen, en daarmee 
de inkomsten van universiteiten en hogescholen.

Verontrustend  De mening van BON 
doet Schmidt weinig, omdat de organisatie zich niet 
baseert op feiten, terwijl de rector zijn mening wel 
kan onderbouwen met onderzoeksresultaten. Toch 
beaamt hij dat de studiesnelheid waarschijnlijk zal 
stijgen als studenten doorstromen naar het tweede 
jaar zonder openstaande vakken uit het eerste jaar, 
en dat dit zowel de student, als de universiteit be-
hoedt voor een langstudeerboete. Hij benadrukt dat 
N=N is ingegeven door de verontrustende studie-
voortgangsrendementen op de Erasmus Universi-
teit, en zeker niet door financiële prikkels. “Sterker 
nog, we ontvangen zelfs minder geld per student als 
zij sneller afstuderen, omdat zij dan minder jaren 
collegegeld betalen.”
De rector weet dat EUR-studenten gemiddeld vijf 
jaar over hun driejarige bachelor doen. “Gemid-
deld! Dus er zijn er ook die er zes of zeven jaar voor 
nodig hebben”, concludeert hij met ernstige blik. 
“Veel studenten besteden onevenredig veel tijd aan 
bijbanen, bestuurs- of commissiewerk en sociale 
contacten. De studie staat niet bij alle studenten op 
de eerste plaats, dat vind ik onbegrijpelijk.” Daar-
om ziet Schmidt een activerend onderwijssysteem, 
waarin studenten ‘keiharde deadlines’ hebben, als 
een van de oplossingen en om ze sneller door de 
studie te loodsen. 

“Met mijn meetapparatuur bereken ik op de centimeter nauwkeurig 
waar de nieuwe trap naar het H-bordes moet komen. Als maatvoerder 
ben ik in het hele bouwproces nodig om bijvoorbeeld aan te geven hoe 
hoog een vloer moet komen te liggen, of waar een wand moet komen. 
Een interessante en verantwoordelijke taak. Dat merk ik ook aan de ma-
nier waarop mensen op de bouw me benaderen. Er wordt nu om mijn 
advies gevraagd, en ik krijg nu vaker koffie aangeboden dan vroeger als 
timmerman.
De campus is bekend terrein voor me, want als timmerman heb ik eer-
der klussen gedaan in onder andere het J- en het F/G-gebouw, en trou-
wens ook in het Erasmus MC. Het is leuk dat er hier zoveel mensen 
rondlopen, maar tegelijkertijd gelden er daardoor meer regels. Je mag je 
gereedschap niet laten rondslingeren, want daar kunnen mensen over 
struikelen.” LJ (foto: RvdH)
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BOUWVAKKER VAN DE MAAND 

Wie: Frank Lunsingh (40) uit Rotterdam
Bedrijf: J.P. van Eesteren
Functie: assistent maatvoerder, voorheen 25 jaar timmerman
Project: Onder andere de maatvoering van de nieuwe trap naar het 
bordes van het H-gebouw
Werkdag: 7.00 – 15.45 uur
In de lunchbox: Een liter limonade, een pakje yoghurtdrink, vijf 
boterhammen, een slaatje, twee appels, twee bananen en twee 
mandarijnen.
Radiozender: SLAM FM



Tijd voor Filosofie?!
Voorlichtingsbijeenkomst

5 juni 2012 
16:00 - 17:00

Aanmelden:
www.eur.nl/fw/5juni

De Bachelor Filosofie van een Wetenschapsgebied volg je gelijktijdig naast je 
hoofdstudie. Je krijgt grondige kennis van de Filosofie en je leert kritisch te
reflecteren op je vakstudie. 
In anderhalf jaar haal je met deze tweede
studie een extra bachelordiploma, tegen normaal collegegeldtarief!

Lekker bijverdienen

Ben jij als student op zoek naar een leuke een fl exibele bijbaan? 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verkoopmedewerkers voor 

min. 8 uur in de week voor onze vesti ging in Rott erdam. Je uren mag je 
zelf indelen en je werkt vanaf een van de meest inspirerende 

locati es van Nederland, de SS Rott erdam. Bel voor meer informati e 
ti jdens kantooruren 010-2886675 of 06-55757867.

 www.lift ware.nl

erasmus-trabajar 120514.indd   1 14-05-2012   11:46:25

Het Rotterdams Jonge Mannenkoor 

DE COOLSINGERS 
is op zoek naar enthousiaste zangers
om ons koor te versterken. 
Houd je van zingen en bier? 
Ga dan naar www.decoolsingers.nl 
voor meer informatie.

VERKEERS- & THEORIESCHOOL 

“LEVEL”
VEILIG, VERTROUWD & VERANTWOORD

SUPER ACTIE 
10 RIJLESSEN + EXAMEN

   € 375,-*
+

10 THEORIELESSEN 

GRATIS
Telefoon: 010-2234736 

E-mail: info@verkeersschoollevel.nl

WWW.VERKEERSSCHOOLLEVEL.NL
*vraag naar de actievoorwaarden.

Keerpunten zijn leerpunten
Er zijn momenten waarop je keuzes moet 
maken. Keuzes voor de rest van je leven. Wat 
kan ik? Wat wil ik? Wil je graag dat iemand 
je hiermee helpt? Steeds meer mensen 
merken hoe waardevol coaching kan zijn. 
Mail voor een gratis intake naar
studiekeuzeadvies@gmail.com



E
en enkele keer gaat het goed mis bij medi-
sche onderzoeken. In 2006 werd het Engel-
se onderzoek TGN412 naar een nieuw me-
dicijn tegen chronische ontstekingen en 
leukemie zes gezonde deelnemers bijna fa-

taal en in 1999 overleed in de Verenigde Staten een 
achttienjarige jongen na een experimentele behan-
deling met gentherapie. In het Erasmus MC werd 
twee jaar geleden een onderzoek samen met het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht naar het ge-

bruik van probiotica bij alvleesklierontsteking 
vroegtijdig beëindigd toen bleek dat dat juist meer 
sterfgevallen tot gevolg had. In totaal overleden 24 
patiënten in de onderzoeksgroep en 9 patiënten in 
de controlegroep. 
“Het risico is klein, maar nooit nul. Er kan altijd 
iets onverwachts gebeuren”, stelt klinisch farmaco-
loog Teun van Gelder, tot voor kort vicevoorzitter 
van de Medisch Ethische Toetsingscommissie 
(METC) in het Erasmus MC, de commissie die   >>  
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Er zijn drie soorten medisch-
wetenschappelijk onderzoek
1 Betere behandelingen voor  
 ziekten vinden
2  Meer over een ziekte te  
 weten komen
3  Een ziekte opsporen

Proefkonijn 
gezocht

‘Gezonde deelnemers 18+ gezocht voor 
geneesmiddelenonderzoek.’ Wie reageren 
er op zulke advertenties en waarom? Hoe 
zit het met medische onderzoeken op 
échte mensen in het Erasmus MC en wat 
zijn de risico’s en regels? 

tekst Thessa Lageman fotografie Levien Willemse



de  rechten, veiligheid en het welzijn van de proef-
personen moet waarborgen.
Er doen heel wat horrorverhalen de ronde over me-
dische tests. De risico’s zijn in het Erasmus MC 
echter minimaal, volgens Van Gelder. Er worden 
namelijk maar weinig zogenaamde fase 1-onderzoe-
ken gedaan - het voor het eerst testen van een ge-
neesmiddel of nieuwe behandelmethode op een 
mens - in 2011 naar schatting zo’n 15 studies. Daar-
vóór is een nieuw geneesmiddel in ieder geval altijd 
al op dieren getest in het proefdierencentrum. 
De resultaten van dierproeven vallen echter vaak 
tegen volgens internist Janneke Langendonk van 

het Erasmus MC, die ook wel eens gebruikmaakt 
van de gegevens van onderzoek met proefpersonen, 
want zegt ze: “Bij mensen zijn meer variabelen dan 
bij dieren. Bovendien zijn mensen geen muizen en 
onderzoek bij grotere en meer op mensen gelijkende 
dieren is duurder en gaat langzaam.” 

Om te helpen  “Puur om anderen te hel-
pen”, deed Henk Schalker (64) mee aan vijf medi-
sche onderzoeken tijdens zijn opname in het Eras-
mus MC. “Omdat het nuttig is voor de toekomst”, 
legt hij uit vanuit zijn ziekenhuisbed – een week ge-
leden kreeg hij een nieuwe nier, van zijn vrouw. 
“Bovendien, ik ben hier altijd goed geholpen. De 
artsen zijn zo aardig, dan kan ik toch geen nee zeg-
gen?” Patiënten zijn eerder bereid om mee te doen 
dan gezonde deelnemers, is de ervaring van Teun 
van Gelder. Ze liggen vaak toch al in het ziekenhuis 
en hebben misschien ook baat bij het onderzoek. 
Gezonde proefpersonen zijn vaak medische studen-
ten die uit interesse meedoen. Zo ook zesdejaars- 
student geneeskunde Stephanie Kooij, die onlangs 
op een advertentie op een prikbord reageerde om 
deel te nemen aan een onderzoek naar zenuwklach-
ten. Ze moest twee keer een uur onder een warmte-
lamp zitten en daarna werden er metingen aan haar 
bloedvaten verricht. Niet zo veel moeite, vond ze: 
“Ik doe zelf ook onderzoek en wil graag dat mensen 
daaraan meedoen.” Ze kreeg er een cadeaubon voor.
Janneke Langendonk wijst erop dat promovendi, 
arts-assistenten en studenten zich - met het oog op 
hun beoordeling - niet verplicht moeten voelen om 
mee te doen aan onderzoeken van hun meerderen. 
“Het zou onethisch kunnen zijn als de relatie tussen 
proefpersoon en onderzoeker niet gelijkwaardig is.” 

In het Erasmus MC zijn de meeste deelnemers aan 
medisch-wetenschappelijke onderzoeken patiënten 
van het ziekenhuis, die zonder financiële vergoeding 
meedoen. Daarnaast is er meestal een kleinere con-
trolegroep van gezonde proefpersonen nodig, die er 
wel een vergoeding voor ontvangt. Sommige onder-
zoeken lopen jaren, anderen een paar weken. Spora-
disch overnachten proefpersonen in het ziekenhuis; 
bij farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstitu-
ten gebeurt dat vaker. 

Bescherming  De Wet medisch-weten-
schappelijk onderzoek met mensen (WMO) be-
schermt proefpersonen tegen de risico’s van me-
disch-wetenschappelijk onderzoek, zonder de voor-
uitgang van de medische wetenschap onnodig te be-
lemmeren. De proefpersoon moet schriftelijk wor-
den geïnformeerd over het onderzoek, voldoende be-
denktijd krijgen, schriftelijk toestemming voor 
deelname geven en mag zich vervolgens te allen tij-
de en zonder opgaaf van redenen uit het onderzoek 
terugtrekken. 
De Medisch Ethische Toetsingscommissie – in Ne-
derland zijn er 27 van zulke METC’s - bekijkt per 
ingediend onderzoeksvoorstel of de informatie die 
de proefpersoon krijgt duidelijk genoeg is en of de 
bezwaren en de risico’s niet te groot zijn. Soms on-
dervindt een patiënt toch schade, maar is het onder-
zoek wel nuttig, bijvoorbeeld bij onderzoeken naar 
nieuwe vormen van chemotherapie. 
Teun van Gelder: “We zeggen heel duidelijk tegen 
kankerpatiënten die meedoen aan een fase 1-onder-
zoek: u heeft er waarschijnlijk geen baat bij, maar 
mensen in de toekomst misschien wel.”
Sommige onderzoeksvoorstellen keurt de METC di-

Drie stappen van de ontwikke-
ling van een nieuw medicijn 
1 Tests in een laboratorium
2 Welk effect heeft het  
 medicijn op proefdieren; zijn  
 er bijwerkingen?
3 Onderzoek bij mensen

Fase 1: Is het medicijn veilig? (tests door 
gezonde deelnemers en patiënten)
Fase 2: Werkt het medicijn? (tests door 
patiënten)
Fase 3: Het medicijn wordt vergeleken met 
andere medicijnen. Zijn de resultaten 
voldoende, dan wordt het medicijn op de 
markt gebracht.

>  Bron: Ministerie van VWS
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‘Er wordt wel op gelet dat je geen ‘carrière’ 
als proefpersoon maakt’

rect af. Bijvoorbeeld als farmaceutische bedrijven 
samen met wetenschappers een onderzoek willen 
doen naar een nieuw product dat niets toevoegt om-
dat er al vergelijkbare, goede medicijnen bestaan. 
Het onderzoeksvoorstel is soms zo opgesteld dat al 
van tevoren duidelijk is dat het nieuwe middel roos-
kleuriger uit de bus gaat komen. Het gaat er dan 
enkel om, vertelt Van Gelder, om een product onder 
de aandacht van artsen te brengen. “Wij vinden het 
kwalijk als proefpersonen gevraagd wordt mee te 
doen aan zogenaamde wetenschappelijke onderzoe-
ken die feitelijk als enig doel hebben de arts te leren 
de naam van het betreffende geneesmiddel foutloos 
te schrijven”, zegt hij. 

Schadevergoeding  Mocht het toch 
misgaan met een patiënt tijdens een onderzoek, dan 
is daar de proefpersonenverzekering die een dek-
king biedt van maximaal € 450.000 schadevergoe-
ding per proefpersoon, met een maximum van € 
3.500.000 voor het gehele onderzoek. Het Erasmus 
MC heeft deze verzekering afgesloten bij de Engelse 
verzekeraar Marketform. 
De dekking van de Nederlandse proefpersonenver-
zekeringen is echter ‘over het algemeen mager’, 
waardoor de bescherming van de proefpersoon te-
kortschiet. Dat concluderen de onderzoekers van 
het tweede evaluatieonderzoek van de Wet medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen. Aan het 
onderzoeksrapport in opdracht van het ministerie 
van VWS, dat eind april gepubliceerd werd, werkte 
onder anderen medisch ethicus Suzanne van de Va-
thorst van het Erasmus MC mee. 
Het aantal schadevorderingen van proefpersonen in 
Nederland is klein, rond de 160 in acht jaar tijd, 
staat te lezen in het rapport, en daarvan hebben 
naar schatting slechts drie tot vier proefpersonen 
gemiddeld per jaar een uitkering ontvangen. Het 
grote probleem voor de proefpersoon die schade 
lijdt, is het aantonen van het causaal verband tus-
sen de schade en het onderzoek. 
In het Erasmus MC komen jaarlijks enkele claims 
van proefpersonen binnen, laat de afdeling Juridi-
sche Zaken van de EUR weten. Deze hebben be-
trekking op schade als gevolg van de onderzochte 
medicatie of implantaat of het ontbreken van infor-
med consent. Voorbeelden van claims of van gevor-
derde of uitgekeerde bedragen kan de afdeling niet 
geven, omdat dit ‘vertrouwelijke informatie’ is.

Cadeaubon  Voor onderzoekers is het niet 
zo gemakkelijk om proefpersonen te vinden, vooral 
dus als het gaat om gezonde deelnemers en hele-
maal als er hele specifieke eisen aan hen worden ge-
steld – vallend in een bepaalde leeftijdscategorie, 
wel of niet rokend, aan de pil of juist niet. Websites 
als Link2Trials.nl en Proefbunny.nl brengen onder-
zoekers en proefpersonen bij elkaar. 
‘Krap bij de kas? Geld verdienen als proefpersoon is 
een goede optie als je makkelijk en snel wilt bijver-
dienen.’ staat te lezen op Proefbunny.nl. Promoven-
dus Jaime Almeida van Neurowetenschappen is een 
van de twee onderzoekers van het Erasmus MC die 
er een advertentie plaatste, naast een oproepje op 
het SIN-onlinekanaal van de faculteit. 
Hoog zijn de bedragen die je als proefpersoon kunt 
verdienen niet. “Voor studenten zijn het aardige be-
dragen”, zegt Janneke Langendonk. Voor haar re-
cent gepubliceerd onderzoek naar de invloed van 
rode wijn op hart- en vaatziekten had ze achttien 
gezonde studenten nodig die drie weken dagelijks 
twee glazen en daarna twee weken drie glazen wil-
den drinken. Ze kregen alleen reiskostenvergoeding. 
Zelf heeft ze wel eens meegedaan aan een onderzoek 
– van een collega – naar een middel tegen migraine 
die moeite had de juiste proefpersonen te vinden. 
Van de cadeaubon van 50 euro zag ze af, omdat het 
geld van haar eigen afdeling was.

Carrière als proefpersoon  Ho-
gere vergoedingen geven, zodat er voldoende deel-
nemers kunnen worden gerekruteerd, raadt de Cen-
trale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
(CCMO) af, om te voorkomen dat deelname in on-
evenredige mate wordt bepaald door de vergoeding. 
En dat is niet toegestaan volgens de Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met mensen. ‘De ver-
goeding zou niet tot gevolg mogen hebben dat de 
proefpersoon bereid is risico’s te nemen die hij/zij 
niet zou nemen als er geen vergoeding tegenover 
staat.’ staat te lezen in een statement van de CCMO 
uit 2009. De Commissie geeft als richtlijn dat ver-
goeding plaats zou moeten vinden op basis van het 
minimumloon en de onkosten, en dat eventuele risi-
co’s niet meegewogen worden. Dat gebeurt bij de 
meeste onderzoeksinstellingen in Nederland. 
Dat mensen met weinig geld meedoen aan onder-
zoeken is niet te voorkomen, denkt Teun van Gelder, 
maar er wordt wel op gelet dat je geen ‘carrière’ als 
proefpersoon maakt: zo mag iemand maar een be-
perkt aantal keer per jaar meedoen aan een onder-
zoek en er moeten drie maanden tussen het ene en 
het andere geneesmiddelenonderzoek zitten. Het is 
echter niet te controleren.  

> De mensen op de foto’s zijn niet dezelfde mensen 
als in het artikel

Medisch-wetenschappelijke 
onderzoeken met mensen in 
Nederland in 2011 
Besluiten onderzoeksvoorstellen door METC’s
Landelijk: 1827. 
Negatief advies: 66.
Erasmus MC: 171. 
Negatief advies: 1; 
in 6 gevallen werden documentatie of 
ontbrekende stukken opgevraagd en over 37 
gevallen is nog niet besloten. 

Deelname proefpersonen 
Landelijk: 307.000. 
Erasmus MC: onbekend

>  Bronnen: Jaarverslag 2011 van de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 
en van het METC van het Erasmus MC.

Iemand mag maar een beperkt aantal keer per 
jaar meedoen aan een onderzoek en er moeten 
drie maanden tussen het ene en het andere 
geneesmiddelenonderzoek zitten. 
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Tientallen onderzoeken zijn al gedaan naar de 
gezondheidseffecten van rode wijn. De meeste 
uitkomsten zijn positief: van regelmatige 
consumptie word je slimmer, het is goed voor je 
weerstand, gunstig voor je gewicht en het 
vermindert het risico op hart- en vaatziekten, 
diabetes en kanker. Helaas stelden Britse onder-
zoekers vier jaar geleden vast dat rode wijn vaak 
veel schadelijke metalen bevat die de goede 
eigenschappen weer tenietdoen.
Ilse Botden wilde graag meer weten over het 
beschermende effect van rode wijn, zodat er beter 

advies gegeven kan worden over consumptie en er 
nieuwe medicijnen ontwikkeld kunnen worden 
om hart- en vaatziekten te voorkomen. Deze 
maand promoveerde ze op haar proefschrift Red 
Wine Polyphenols and Vascular Function in het 
Erasmus MC. Ze liet een aantal jonge, gezonde 
vrouwen drie weken lang dagelijks twee tot drie 
glazen rode wijn drinken en zag dat het een 
positieve invloed op hun bloedvaten had. 
Dus voortaan elke dag een paar glazen rode wijn 
drinken? Ja, zegt Botden, vanwege de polyfenolen, 
de gezonde stoffen in rode wijn. Tegelijkertijd: nee, 
vanwege de negatieve effecten van alcohol. Het 
Voedingscentrum waarschuwt ook voor het 
drinken van meer dan een glas alcohol per dag, 
vanwege de kans op allerlei ziekten. De consump-

tie van rode wijnextract, dat wil zeggen gedealco-
holiseerde rode wijn in poedervorm, is daarom 
gezonder, zegt Botden; uit laboratoriumonderzoek 
bleek althans dat het goed is tegen vaatveroude-
ring. 
Als je  dan toch eens alcohol drinkt, dan is rode 
wijn het gezondste, volgens de onderzoeker. Bij 
het Voedingscentrum wordt daar echter (nog?) 
anders over gedacht: ‘Voor zover bekend maakt 
het niet uit wat voor soort drank wordt gedron-
ken.’ staat te lezen op de website. ‘Het positieve 
effect lijkt vooral toe te schrijven aan de alcohol 

zelf.’ Witte wijn is ook wel gezond, volgens Botden, 
maar in veel mindere mate, omdat daar minder 
polyfenolen in zitten. Die zitten namelijk vooral in 
de schil en pitjes van de druif en die worden er bij 
de witte wijn uitgehaald. De rode wijn van de 
Cabernet Sauvignondruif uit Frankrijk bevat 
volgens verschillende onderzoeken overigens de 
meeste polyfenolen.
Weet je nu nog niet wat je het beste kunt doen? Je 
kunt ook luisteren naar wijnkenner Harold 
Hamersma – consumptie: 7000 flessen rode wijn 
per jaar en nog steeds ‘kerngezond’. Uitgebreid 
beschrijft hij de positieve effecten, waaronder een 
langer leven, in zijn recente boek Wijnreis door 
mijn lichaam – overigens ‘een misdadig boek’ 
volgens Stichting Alcoholpreventie (STAP). TL

‘Voor zover bekend maakt het niet uit wat voor 
soort drank wordt gedronken’ 

Wetenschappers beweren nog al eens wat. Klopt het altijd 
en wat denken anderen?

DE BEWERING

De bewering: Langdurige dagelijkse rodewijnconsumptie is gunstig 
voor de bloedvaten.
Onderzoeker: Ilse Botden, internist in opleiding.

Invloedrijke onder-
zoeker
Hoofd van de afdeling Epidemiologie 
Albert Hofman staat op een gedeelde 
vierde plaats van de lijst van vijftien Hot-
test Researchers of 2011. In de jaarlijkse 
ranglijst van Thomson Reuters staan de 
meest invloedrijke wetenschappelijke 
onderzoekers en onderzoeken. De 
epidemioloog, die studies doet naar onder 
andere verhoogde bloeddruk, diabetes en 
alzheimer, is al jarenlang de meest 
geciteerde onderzoeker van Nederland. TL

Europese beurzen 
voor de EUR
Socioloog Willem Schinkel heeft een 
Starting Independent Researcher Grant 
van het European Research Council  
gekregen, een bedrag van ruim 1.350.000 
euro voor zijn onderzoek naar instituties 
die bijdragen aan sociale verbeelding. 
Ook Harry de Koning, arts-epidemioloog 
en bijzonder hoogleraar Evaluatie 
Vroegopsporing Ziekten in het Erasmus 
MC, ontving een ERC Grant. Econoom 
en filosoof Conrad Heilmann krijgt een 
Marie Curie Career Integration Grant 
van 100.000 euro voor zijn onderzoek 
naar de invloed van beslissingen op 
langetermijnzaken. 

EUR scoort matig
Ondanks al het bovenstaande goede 
nieuws voor de universiteit blijkt de EUR 
vergeleken met andere Nederlandse 
universiteiten matig te scoren op zowel 
het werven van onderzoeksbeurzen 
(tweede geldstroom) als op de samenwer-
king met het bedrijfsleven (derde 
geldstroom). Dat blijkt uit onderzoek van 
het Rathenau Instituut. 
In het rapport Feiten en cijfers 2012 
concludeert het instituut verder dat het 
landelijk aandeel vrouwen binnen het 
wetenschappelijk personeel toeneemt van 
bijna 20 procent in 1990 tot 37 procent in 
2010, maar dat er nog steeds grote 
verschillen per functiecategorie zijn. Het 
percentage vrouwelijk wetenschappelijk 
personeel op de EUR bedraagt 37. TL
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Leiden

MIJN STIJL

‘Crocs zijn de lelijkste uitvinding ooit’
Hoe kleed je je het liefst?
“Ik vind het prettig om er leuk uit 
te zien, maar het moet wel lekker 
zitten. Daarom draag ik ook bijna 
nooit hoge hakken. Dus casual, 
maar ook een beetje apart.”
 
Shop je veel?
“Ja, ik vind shoppen ook leuk. Ik ge-
loof dat ik per maand wel 150 tot 
200 euro aan kleding uitgeef.”

Maar niet aan accessoires.
“Klopt, ik draag eigenlijk amper ac-
cessoires. Ik had twee ringen, maar 
die ben ik gisteren kwijtgeraakt. Ik 
draag alleen een enkelbandje, dat 
staat leuk bij slippertjes, maar ver-
der niet.”

Wat zou je nooit dragen?
“Crocs. Dat vind ik toch wel de le-
lijkste uitvinding ooit.”

Wat zou je kopen als je een groter 
budget had?
“Ik vind de sneakers van Isabel Ma-
rant heel erg leuk, die zou ik graag 
willen hebben.”

Welke trend laat je deze zomer aan 
je voorbij gaan?
“Al die pastelkleurtjes, ik ben daar 
nu al klaar mee. Dat zie je nu zo-
veel. Het staat me ook niet. Witte 
kleding kan ik nog net hebben, 
maar pasteltinten slaan bij mij een 
beetje dood.” MCB (foto: RvdH)

In elk nummer nemen we de outfit van een EUR-student onder 
de loep.  Dit keer de stijl van Liz Derks (21), derdejaarsstudent 
International Business Administration.
Liz draagt: een jas van Zara (€ 60,- in de uitverkoop), broek van 
H&M (€ 50,-), blouse van Zara (€ 25,- en een vest van H&M € 35,-). 
Allstars (€ 60,-). De tas is van Cowboy Bags en was een cadeau.

EM vraagt een EUR-mede-
werker of -student om een 
uitgaanstip. 
Joost van Beek, eerstejaars 
filosofie tipt Dokkaffee, een 
lunchroom op Heijplaat.

Heijplaat, dat is nogal een uithoek van Rotter-
dam.
“Klopt, Heijplaat ligt midden in het oude ha-
vengebied, tussen de kranen. Het is behoorlijk 
uit de buurt, maar daarom misschien des te in-
teressanter om er eens naar toe te gaan.”

Wat is er zo interessant aan?
“Het is rauw en tegelijk ook gezellig. Enerzijds  
is het een oud industriegebied en anderzijds is 
Heijplaat ook een klein, knus dorpje, met 
mooie huizen en een kerkje. De weg ernaartoe 
is ook apart: je hebt fietsroutes, en je kunt ook 
met de Fast Ferry of de watertaxi gaan.”

En wat is Dokkaffee precies?
“De lunchroom zit in de voormalige kantine 
van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. 
Het mooie is dat ze niets hebben veranderd 
aan het pand, het interieur is wél aangepast, 
maar verder ziet het er net zo uit zoals vroe-
ger.”

Wat voor mensen komen er?
“Omdat het eigenlijk de enige plek is op 
Heijplaat waar je kunt eten en lekker buiten 
kunt zitten, komt er een heel gevarieerd pu-
bliek: je hebt hier het Albeda Collega en de Ho-
geschool Rotterdam, dus je ziet scholieren en 
studenten. Maar ook mensen die werken. Een 
mooie afwisseling dus.”  MCB

> Dokkaffee, Heijplaatstraat 3, Rotterdam

DE AANRADER
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Met zijn allen ‘onze mannen’ naar de overwin-
ning schreeuwen is natuurlijk gezelliger dan 
in je eentje voor de tv zitten. Voor de 
wedstrijd Nederland – Duitsland 
moet je op 13 juni in campus-
café ‘In de Smitse’ zijn. Daar 
wordt deze kraker op een 
groot scherm uitgezonden. 
“Dat is de enige groeps-
wedstrijd die doorde-
weeks wordt uitgezonden. 
Voorlopig is het dus de 
enige mogelijkheid voor 
ons om iets te laten zien”, 
zegt voorzitter Ard van Kooten. 
Verder wordt er binnen het bestuur 
nog druk overlegd over eventuele 
andere acties rondom het EK. 
In het café van het Sportgebouw 
hangt een groot scherm, maar 
daar zijn ook een aantal andere 
wedstrijden op te zien. “Misschien 
dat we bij de eerste wedstrijd van 
het Nederlands elftal, op zaterdag 9 
juni, wel wat langer open blijven”, zegt 
Menso de Maar, directeur van Erasmus Sport. 
“Daarnaast zijn we in overleg met de grote 
internationale studentenverenigingen. We 
proberen studenten van verschillende nati-
onaliteiten binnen te krijgen, wanneer hun 
elftal speelt.” Rond Pinksteren (27-28 mei) zal 
in het sportcafé de oranjeversiering worden 
opgehangen. 
Wil je de spanning opvoeren dan kun je mee-
doen aan de poll van de Erasmus School of 
Economics. Net als in 2010 kun je daar wed-
den op de uitslagen. De inleg is 5 euro en gaat 
naar het Erasmus Education Fund. Dit fonds 
ondersteunt initiatieven waarmee kansarme, 
talentvolle jongeren in staat worden gesteld 
te studeren. Gokken voor het goede doel dus. 

Oranje garderobe  Ook de gadget-
markt draait weer overuren. De reclamefol-

ders kleuren oranje en vooral op het gebied 
van kleding en accessoires is er dit jaar veel 
te krijgen. Hoeden, stropdassen, kettingen 
en brillen liggen in de schappen van menig 
warenhuis.
Twee jaar na het grote succes op het WK 
in Afrika is er een nieuw ontwerp voor de 

‘Bavaria-jurk’. De zusjes Spijkers 
en Spijkers ontwierpen de 

Victory Dress voor het 
Brabantse bier-

merk. Droeg in 
2010 heel vrou-
welijk Neder-
land nog een 
simpel oranje 
jurkje, dit jaar 
komt daar het 
Bavariablauw 

bij. Door het 
ontwerp lijkt het net of 

je een oranje vestje op 
een blauw jurkje draagt. 
Oranje boven, zeg maar. 
Ze krijgen wel stevige 
concurrentie van dat 
andere grote biermerk. 
Heineken hoopt met 
de inzet van de sociale 

media een succes te ma-
ken van het Rugnummer-shirt. 

Door het unieke nummer te koppelen aan je 
Facebookaccount kun je verschillende prijzen 
winnen. Je moet dan wel eerst jouw suppor-
tersmoment op de foto vastleggen. 

Oranje hebbedingetjes  Naast kle-
ding lijken de bieropeners een trend, want 
wat is voetbal zonder bier? Vier vrienden 
uit Zaltbommel speelden hier handig 
op in. Samen bedachten zij de bierkrat-
stoel, waarmee je altijd een plekje hebt 
om te zitten. De oranje stoel past op kratjes 
met 24 flesjes en natuurlijk is hierin een fles-
senopener verwerkt. Zo kun je blijven zitten 
terwijl je een volgend biertje pakt. “Er zijn nu 
al meer dan 10.000 stoelen verkocht”, vertelt 
Jaco Melse, één van de kratstoelvrienden. “We 
hebben stevig moeten investeren in de ont-
wikkeling ervan – ook al is het idee eenvou-

dig, we hebben ervoor gekozen om echt een 
kwaliteitsproduct te laten maken. Er komen 
echter nog steeds orders binnen dus moeten 
we bijproduceren.”
In eerste instantie hebben ze hun pijlen ge-
richt op studenten, maar nu blijkt dat er ook 
veel interesse is onder de dertigplussers. “We 
horen dat vrouwen het leuk vinden om het 
cadeau te doen aan hun vriend of man. Zo 
van: elke vrouw een Bavaria-jurkje, elke man 
een kratstoel.”
Nu maar hopen dat Nederland de groepsfase 
overleeft. Anders zijn we na een week alle-
maal genezen en kunnen de oranjegadgets 
voor twee jaar terug de kast in. 

> Wat doet jouw studentenhuis of vereniging tijdens 
het EK? Vertel het ons op Facebook/erasmusmagazine 
en wie weet komen we bij jullie langs voor een foto!

Het EK voetbal komt eraan, en of je voetbal-
liefhebber bent of niet, de oranjekoorts is 
in aantocht. De eerste polls, gadgets en EK-
activiteiten zijn al gespot binnen en buiten 
de campus.                            tekst Carina Houwerzijl

Oranje boven, onder, 
voor, achter… overal!



Studio Erasmus
Dwars en diepgaand. Van 
baanbrekend onderzoek tot 
de waan van de week. Van 
Britt Dekker tot Don Polder-
mans, en van eurocrisis tot 
de Rotterdamse popcultuur. 
Maar altijd academisch 
verantwoord.

Donderdag 24 mei van 19.30 tot 21.30 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam

Students On Stage: Scarlet Dolls
The Scarlet Dolls is een 
vijfmansband bestaande uit 
studenten met een interna-
tionale achtergrond (Duits, 
Nederlands, Amerikaans en 
Canadees). De band bestaat 
al sinds 2009, maar vanaf 
het moment dat de leden 
verhuisden naar Rotterdam 

werden ze als band iets serieuzer en namen ze een 
eerste EP op. 
Woensdag 30 mei, 17.00 tot 18.00 uur
Café In de Smitse, Woudestein 

Pubquiz
Iedere twee weken vindt in 
Café De Smitse een pubquiz 
plaats. Onder het genot van 
een drankje beantwoord je 
sport- en fotovragen, vragen 
over muziekfragmenten, 
over nieuwsweetjes en trivia. 

Dinsdag 5 juni, 17.30 tot 18.30 uur
Café In de Smitse, Woudestein

Smitse Fest
Vlak voor de zomer organi-
seert Erasmus Cultuur i.s.m. 
Café In de Smitse een open-
luchtfestival, het derde Smitse 
Fest. Ditmaal midden in de 
bouwput met muziek- en 
dansoptredens en tot besluit 

een verrassingsact. 
Donderdag 14 juni, van 17.00 tot 20.00 uur
Bouwterrein Woudestein (onder voorbehoud)

Meer informatie? www.eur.nl/sgec
Alle programma’s zijn gratis toegankelijk tenzij an-
ders vermeld. Kaarten zijn te koop in onze webshop.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

LIFESTYLE

Club Vibes
Westersingel 50a

Sfeer 7
Sjanskansen 9

Studentikoosheid 7
Biertje 2,40

Daar zit je dan, in de rommel op je niet 
al te riante studentenkamer. Zooi weg-
gooien en slim inrichten is de oplossing. 
Dat laatste lukt met handige multifunc-
tionele meubels. Zoals de Hockenheimer 
(€ 125,-): hiermee tover je je oude tijd-
schriften (of kranten) om tot een poef. Je 
stapelt ze op elkaar, legt het bijgeleverde 
kussentje erbovenop, riempjes vast, et 
voilá: een stylish zitmeubel is geboren. 
En je hoeft niets weg te gooien. Fijn! MCB

> www.greenmoon.nl
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Stapelen maar!
GESPOT

Er zijn van die plekken waarvan je vooraf niet bedenkt dat je erheen gaat. Je 
komt er simpelweg terecht. Willens ’n Wetens, de Oasebar, Bootleg DJ café – 
altijd wel iemand die erover begint, zo vlak na tweeën. Als je je jas staat aan 
te trekken, of zelfs al buiten staat. Tenten waar je even over twijfelt, omdat 
een ‘ja’ definitief betekent dat het niet lukt om op tijd thuis te zijn.
Vibes past in dat rijtje. Het heet een club te zijn, maar een club-je is mis-
schien een betere omschrijving. Na een lange gang kom je in een vierkante 
ruimte die aandoet als een kelder (wat komt door het lage plafond, want in 
werkelijkheid ga je maar drie treden naar beneden). Er is een lange bar, een 
uit de kluiten gewassen rookhok en in de hoek staat de dj Michael Jackson en 
Aretha Franklin af te wisselen met Rihanna en de Jeugd van Tegenwoordig.
Een donker hol met een ongedwongen sfeer. Stampvol, mits je laat genoeg 
komt (zeker niet voor enen). Daarbij is het publiek jong (20-30), maar redelijk 
divers. Stelletjes, groepen, wit, zwart, studenten – ooit had Vibes de naam een 
hiphopkelder te zijn, maar daar is nu niets meer van te merken. Ontspannen 
dus. En als een mooie geneeskundestudente dan toch twee opdringerige In-
diërs af moet poeieren, gaat dat met een glimlach, zonder enige irritatie. 
Een beetje een guilty pleasure is het wel. Het voelt er altijd druk, warm en een 
tikje benauwd aan, ook als dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Maar dat 
heeft ook wel weer zijn charme. Zo kun je de volgende dag – half trots, half 
beschaamd – zeggen: ‘Ik ben zelfs nog in de Vibes geweest.’ En vaak is dat ge-
noeg om aan te geven wat voor avond het was. Leuk, laat en een tikje kans-
loos. GM (foto: MB)

Toch nog even dansen. Vibes – bij Stalles en Parket om de hoek – wordt 
meestal pas genoemd als de alternatieven schaars worden.



PERSONALIA
Berichten voor deze rubriek 
kunt u sturen naar: 
erasmusmagazine@em.eur.nl
Nadere informatie? 
Bel 010-4081115.

Prof.dr. Geske Dijkstra is per 1 
mei benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Governance and 
Global Development bij de op-
leiding Bestuurskunde, vanwe-
ge de Vereniging Trustfonds 
EUR. Ze is sinds 2000 aan deze 
opleiding verbonden en is de 
eerste vrouwelijke hoogleraar 
bij Bestuurskunde. 

Prof.dr. Valerie Frissen, bijzon-
der hoogleraar ICT en Sociale 
Verandering in de Faculteit der 
Wijsbegeerte van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, is per 1 
mei 2012 benoemd tot lid van 
het bestuur van de Adviesraad 
voor het Wetenschaps- en Tech-
nologiebeleid (AWT).

Prof.dr. T.A.J.M. (Tamara) van 
Gog (1979) is benoemd tot bij-
zonder hoogleraar Onderwijs-
psychologie, i.h.b. de psycholo-
gie van leren en instructie, in de 
Faculteit der Sociale Weten-
schappen vanwege het Erasmus 
Trustfonds. Van Gog is sinds 
2009 verbonden aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam. In 
2010 werd zij lid van de Jonge 
Akademie.

Prof.dr. A.B. (Adriaan) Hout-
smuller is benoemd tot bijzon-
der hoogleraar Functionele ana-
tomie van de cel in het Erasmus 
MC vanwege het Erasmus Trust-
fonds. 

Prof.dr. Walter Kickert, hoogle-
raar Bestuurskunde van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam, 
heeft de Routledge Prize of Out-
standing Contribution to Public 
Management Research gekregen. 

Prof dr. Erik Hans Klijn, hoogle-
raar bij de afdeling Bestuurs-
kunde van de Faculteit der Soci-
ale Wetenschappen van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
is tijdens de jaarlijkse conferen-
tie van de International Re-
search Society of Public Ma-
nagement (IRSPM) in Rome be-
noemd als nieuwe president 
van de society. 

Drs. A.L.P. (Arno) Nuijten, van de 
Erasmus School of Economics, 
heeft de ‘best paper award’ ge-
wonnen op de 10th European 
Academic Conference on Inter-
nal Audit and Corporate Gover-
nance. Namens de Erasmus 
School of Accounting & Assu-
rance hadden Arno Nuijten en 
Gert van der Pijl een paper inge-
diend over kwalitatief onder-
zoek naar Deaf Effect voor Risk 
Warnings. 

Prof.mr. N. (Mop) van Tiggele-
Van der Velde is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Verzeke-
ringsrecht in de Erasmus School 
of Law vanwege de Stichting 
Verzekeringsinstituut Rotter-
dam. 

Prof.dr. J. L (Justus) Uitermark is 
benoemd tot bijzonder hoogle-
raar Samenlevingsopbouw in 
de Faculteit der Sociale Weten-
schappen vanwege de Dr. Gra-
dus Hendriks Stichting. 
Justus Uitermark studeerde so-
ciale geografie aan de Universi-
teit van Amsterdam.

Dr. F.R.R. (Filip) Vermeylen heeft 
een beurs ontvangen van de 
NWO in het kader van het ‘In-
dia-Netherlands Social Science 
Scholar Exchange Programme’ 
voor zijn project ‘After after 
western hegemony. The con-
struction of art expertise in the 
contemporary art market in 
Mumbai’. 
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	IN	MEMORIAM	

Hugo de Ruiter
Op vrijdag 11 mei j.l. kregen wij het ver-
schrikkelijke bericht dat Hugo de Ruiter, 
student in het mr.drs.-programma voor 
economie en rechten, op donderdag 10 
mei bij een verkeersongeval om het leven 
is gekomen.

Hugo was 23 jaar. Hij was een gemotiveerde, gedreven en 
zeer aimabele student uit het mr.drs.-programma. Hij was so-
ciaal en betrokken, hetgeen onder meer bleek tijdens zijn 
voorzitterschap van In Duplo, de studievereniging van mr.
drs.-studenten. Hugo heeft tijdens zijn voorzitterschap veel 
goede ideeën voor het programma ontwikkeld en tot uitvoer 
gebracht, en hij heeft tot in de Tweede Kamer de belangen 
van mr.drs.-studenten behartigd. Hij was dus niet alleen met 
zijn eigen studie bezig, maar ook met het helpen van zijn me-
destudenten. Hij was lid van R.S.V. Sanctus Laurentius en 
heeft, naast zijn studies economie en rechten en nevenactivi-
teiten, een grote rol gespeeld bij het opzetten van een eigen 
bedrijf.

Het overlijden van Hugo is een grote schok voor de ESE en de 
ESL, het mr.drs.-programma en de EUR. Wij wensen familie en 
vrienden veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Namens de ESE en de ESL,
Louis Visscher, coördinator mr.drs.-programma
Prof. Philip Hans Franses, decaan Erasmus School of Economics
Prof. Maarten Kroeze, decaan Erasmus School of Law

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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The University Council has gained a member who 
does not speak Dutch, however the language during 
meetings will not change to English.
Non-Dutch members will receive an extensive Dutch 
course, they may make use of an interpreter, and mi-
nutes will be summarized in English. A non-Dutch 
speaking member can however contribute to mee-
tings in English. This is the compromise the student 
and staff members of the University Council agreed 
upon. The majority of student representatives were in 
favour of a complete transition to English. According 
to them, this would be the price you pay for being an 
international university. Moreover, failure to do so 

would alienate international students, or at least ma-
ke it less appealing for them to join the council.
Staff representatives on the other hand foresaw nega-
tive effects on the quality of discussions if the switch 
were to be made. Furthermore, the threshold for staff 
member to join the council would increase. This year, 
only elections for the student representatives are 
held. For the RSM there will be a non-Dutch student 
on the Council.
Of all Faculty Advisory Boards, RSM is the only one 
that made a 100% switch to English. The faculties 
ESHCC and ESE have begun to transition to English, 
or at least a bilingual model, this year. WG

More and more Dutch students are going on an ex-
change or for an international internship through the 
Erasmus Programme. In 2010/2011, 8,600 Dutch stu-
dents went abroad via the Erasmus Programme, a 12 
percent increase over the previous year. Dutch students 
favourite destination is Spain: one in six students go 
there, or 1,458 to be precise. A similar amount goes to 
the UK (1,449 students). Next in line are Germany 
(863), France (776), and Sweden (702). Erasmus Pro-
gramme students from other participating countries 
migrate en masse to Spain as well. France is another 

popular choice, and Great Britain attracted more than 
24 thousand students.
Some education directors consider the Erasmus Pro-
gramme outdated. Sijbolt Noorda, director of the Asso-
ciation of Universities in the Netherlands (VSNU), re-
cently criticized the ‘academic tourism’ in a publication 
for the international magazine Transfer. A short stay 
abroad is not an efficient use of resources, he would pre-
fer that a part of the European budget for the grants is 
spent on diploma mobility – students should graduate 
at a foreign institution more frequently. HOP

New and 
improved: 
RSM sweater
It all started with the idea of having a 
nice hoodie for all of IBA students. A 
better one than was available thus far. 

This Facebook initiative of a couple of In-
ternational Business Administration stu-
dents created two weeks ago turned out to 
be a great success. By now even the RSM 
has taken to the idea of having an official 
sweater that the students can wear with 
pride. 
Dan Benhamou, Pablo Perdomo de Al-
meida, and Floris de Wit (design) have 
uncovered a niche. International students 
love to show off that they have studyied 
at RSM, but up until now there have only 
been poor quality sweaters that were not 
very convenient to purchase. You either 
had to ask a secretary to get it for you or 
buy it online, in a web shop that isn’t real-
ly functioning. The idea of wearing medi-
ocre quality cotton and synthetic materi-
als didn’t appeal to many. 
However that is bound to change. The 
guys’ idea, initially posted on Facebook, 
has taken off – 200 people said on the 
first day alone that they would buy a ni-
cely designed sweater. By now, 644 peop-
le confirm that they want a good quality 
sweater for a reasonable price. 
It wasn’t RSM’s first priority to make 
quality merchandise with their brand. 
However, after seeing how successful it 
was becoming in IBA, RSM contacted the 
guys to make this sweater an official one 
for the entire Rotterdam School of Ma-
nagement. After complying with strict 
RSM requirements for colour, font, and 
marketing, five hundred units will be or-
dered. They will be produced in Pakistan, 
using high quality cotton, with hopes to 
make next year’s hoodies from organic 
cotton. The premium sweater will cost 33 
euros and will be available in two colours, 
to be distributed by STAR in middle of 
June. The ESE has also shown interest to 
create a sweater for their student commu-
nity, and hopefully other faculties will fol-
low their lead. As Benhamou put it: “Hol-
land is not an elitist country and the 
Dutch are humble. But international stu-
dents, who are proud to come here and 
work hard, think that a sweater is a good 
memory. They will definitely wear it 
when they go back home.” MD

Cup of Joe
We don’t know exactly what they put in the coffee at Starbucks, but apparently it’s addictive. Since the queue 
in front of the coffee shop in the L-building hasn’t decreased since the opening on May 7th. On Twitter there 
was much praise for the new initiative of campus caterer Albron, though some wondered where they had to go 
now to get some ‘normal’ cup of Joe. CH (photo: RvdH)

Queueing up for – just? – coffee

University Council remains Dutch

Erasmus Programme sends more 
Dutch students abroad
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Watch in style
Just like two years ago during the World Cup, 
beer brand Bavaria is launching a dress for 
female fans of ‘Oranje’: the Victory Dress. Owing 
to a tight fit particularly in the hemline, the 
dress may be mistaken for an orange vest. In 
other words, the dress is a bit of eye candy for 
the gents.
Bavaria is facing fierce competition by that 
other major beer brand. Heineken is betting on 
social media to steal the show with their jersey-
number-shirt. By linking the unique number 
to your Facebook account you can win various 
prizes.
Next to garments, ample thought has been 
given to furnishing. Four friends developed the 
beer crate chair. It comes with an integrated 
bottle opener and is designed to fit on a 
standard crate of 24 bottles. That way you’ll 
always have a place to sit. Did I mention it’s 
orange?CH

With only two weeks to go until the UEFA 
European Football Championship kicks off, Dutch 
football fans are starting to get anxious, searching 
their closets for orange clothes, getting ready 
for the big football event of the year. EM asked 
international football fans how they feel about this 
Dutch tradition of ‘going orange’, and how this 
compares to their country’s football rituals. 

A feeling of unity
Internationals seem to like the festive Dutch 
‘orangeness’ around them during football events.  
John Wilken, a 24-year old German master student, 
says that Dutch streets and people completely 
covered in orange gives a nice feeling of unity 
during the football games. John says he is happy 
to join in with all the orange craziness, unless 
of course Germany is playing. Archie Pollock, a 
26-year-old Scottish Erasmus alumnus, also enjoys 
the ’hup Holland hup’ atmosphere: “It is as if the 
whole Dutch nation switches their minds off work 
and on football.”
Joni Hokkanen, a Finnish IBA student, remembers 
that even when the Dutch lost the World Cup final 
two years ago, they retained their feeling of unity: 
“The final against Spain ended terribly, but brought 
everyone together in a way I hadn’t seen before, 
except on Queen’s Day. I think it was quite a neat 
experience!”

A football carnival
So how does this compare to the home countries 
of international students? Nation-wide football 
enthusiasm is definitely not limited to the 
Netherlands. Jean Paul Levier, a 21-year-old 
second-year IBCoM student from Brazil, is quite 
used to big football celebrations:  “During world 
cups, Brazil experiences carnival for the second 
time in one year, because people are celebrating 
across the whole country.” Germans are also quite 
fanatic football supports, according to John. He 
says that like the Dutch, Germans dress up in 
national colours and watch the matches publicly to 
support ’Die Mannschaft’.
However, there are countries where people don’t 
seem to be that passionate about football. Archie 
thinks that in the UK it is more of a men-only 
sport, and English women are not as interested in 

football as Dutch women. Joni says that the Finnish 
are simply not that good at playing football, which 
is why other sports, such as ice hockey, are more 
popular in his home country. 
During the championship, pubs, bars, and student 
cafés are likely to be filled with football fanatics, 
among them many students. John: “From the 
eighth of June until the first of July, I won’t be 
available for anything else except for watching 
all of the matches.” Other internationals mainly 
just want to see the big teams play, and Archie is 
planning to watch if England has a good chance of 
losing. He is a true Scot. 
Germany seems favourite team
Last of all, who will win the championship this 
year? Germany definitely seems to be one of 
the favourites. John: “Of course Germany is my 
favourite.  I still don’t understand how people could 
favour a team that is not their home country’s.” 
Besides John, students from other countries also 
mention Germany as a potential winner and 
praise the German technique and team spirit. But 
what if their favourite loses? We suggest they find 
an orange T-shirt and join the bandwagon, ’hup 
Holland hup’.  IS

Orange 
football 

craziness
While Dutch people are preparing to cheer for 
their national team, international students 
are also getting ready for the European Foot-
ball Championship in Ukraine.
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Classroom Portraits
The Netherlands Fotomuseum in 
Rotterdam hosts an interesting 
exhibition called ‘Classroom 
Portraits’. The British photographer 
Julian Germain has assembled a vast 
collection of portraits of classrooms 
from various places around the globe. 
Over the past eight years the artist 
has visited North and South America 
and the Middle East to expand his 
horizon from the UK outward. The 
remarkable attribute of this exhibition 
is how it touches the viewer by 
confronting one with an experience 
from the past. Nearly everyone has 
sat in a classroom during his or her 
childhood, and most of us currently 
still do, albeit in higher education. 
Now you are put in the position of an 
outside observer. Visit the exhibition 
and confront yourself with questions 
on what changed compared to your 
own time, how did the people pictured 
in the exposition experience their time 
in a classroom. 
www.nederlandsfotomuseum.nl

Poetry International 
Rotterdam
The 43rd edition of the Poetry 
International festival will be held 
in the Rotterdamse Schouwburg 
from the 12th until the 17th of 
June. This event is targeting the 
general public and aims to provide 

an adequate stage to bring poetry 
closer to the people. This year’s 
theme ‘The Incomplete’ highlights 
the significance of never finished 
poetry. The reasons for unfinished 
work can sometimes be related to 
illness or death; at other times nobody 
ever finds out. Good examples are 
Mozart’s ‘Requiem’ or Schubert’s 
‘Unfinished Symphony’. When 
hearing an unfinished sentence one 
often tries to complete it, thereby 
using personal creativity. The endless 
possibilities and options the freedom 
of incompleteness gives not only to 
the author, but also to the audience, 
is an important aspect of this year’s 
festival. Therefore the theme promises 
to deliver an outstanding event with 
more than just pure listening, but 
actually bringing in one’s own mind 
to the process. 
www.poetryinternational.org

Dunya Festival
On the 27th of May the annual Dunya 
Festival will turn the park near 
the Euromast into one big festival-
ground. Artists and musicians from 
all over the globe are gathering in 

Rotterdam to create a unique festival 
offering quality music and more. 
There will be various stands from 
different nations presenting their 
traditional cuisine, preparing fancy 
drinks, and presenting what they 
think is typical of their culture. If you 
are up for a day of foreign culture, 
music, and great food, the Dunya 
Festival is a must on your to do list. 
Experience a variety of cultures in one 
single day. www.dunya.nl

NAi Vintage and Design 
market
If you like to wander through second 
hand shops or the Blaak market, this 
event will make your day. On the 2nd 
of June there will be a special market 
at the NAi (Netherlands Architecture 
Institute), specifically organized to 
bring together people interested in 
vintage and design. Instead of your 
grandmother’s knitting set you might 
find fancy chairs designed in the 70ies 
or come across a long sought-after 
item unique in value only to yourself. 
In any case, the market provides a 
great opportunity to nose around and 
maybe make a delightful purchase.
www.nai.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

Quality without laying it on thick
Het Eigendom, right across Jaffa and Cocosnoot, is an accessible wine bar 
with nice products. Exactly what the Witte de Withstraat needed.

Het Eigendom
Witte de 

Withstraat 45 B

Atmosphere 7
Place to flirt 8
Student vibe 6

Beer € 2.50

GOING 
OUT 

Witte de With is a fantastic street. 
What used to be a series of gam-
bling halls and whorehouses has 
developed into an appealing mix of 
middle class restaurants, specialty 
shops, kebab places, galleries, and 
unique cafés in the past 15 years.
Het Eigendom (The Property) is fore-
most a wine bar. Its menu offers 
more than one hundred wines (47 
red, 50 white, 9 sparkling, 5 rosé, 4 
sweet). Around twenty of them can 
be ordered per glass, setting you 
back between € 3.70 and € 12.50. 
The interior design is classical: wine 
boxes decorate a wall, oak wood ta-
bles, and a sizeable bar.
The crowd falls into four categories: 
(1) regular bar hoppers; (2) visitors 
who browse the wine list with an 
air of pretentiousness, eager to 

overpay, anxious to be found wan-
ting; (3) couples who clearly come 
to learn and enjoy; (4) and finally 
men who, in two’s, decide to do Fine 
Wine on a fine evening, eager to be 
recognized as equals by the som-
melier.
Everyone is treated with the same 
professionalism and enthusiasm, 
without overdoing it. The waiters, 
suited up in tie and black apron, 
know what they are talking about. 
What’s more, you do not need to be 
worried if you do not know the dif-
ference between a Merlot and a 
Shiraz, they will explain. In the food 
department there is a delicious 
meat platter with Spanish Pata Ne-
gra ham. Desires are thus met, with 
a view of the shoarma places across 
the street.



Ellen ten Damme
zangeres en actrice

Tamara Middelburg:
derdejaarsstudent rechten en 
professioneel hink-stap-springster 

DUBBELGANGERS

Een muzikaal trio zorgt voor de juiste sfeer .

De mannen en de vrouwen van de kerk, de vriendengroep uit 
Oudenbosch. Normaal gesproken organiseren de vrouwen de serieuze ac-
tiviteiten, maar vandaag neemt professor Van den Bosch deze taak over.  

Voor de rubriek ‘Dubbel-
gangers’ zoekt EM op 
de EUR naar look-a-likes 
van bekende mensen. 
Tijdens college het 
tweelingbroertje van 
Justin Bieber gezien? 
Een docent gevonden 
die sprekend op Angela 
Merkel lijkt? Suggesties 
zijn van harte welkom: 
redactie@em.eur.nl.

Wie? Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Wat? Afscheidscollege prof. dr. Frans van den Bosch, hoogleraar Management Interfaces 
between Organizations and Environment 

Waar? Aula

Leerzaam? Na een speciaal georganiseerd symposium, volgt ’s middags het afscheids-
college van professor Van den Bosch. De collegezaal is goed gevuld met een divers pu-
bliek. Er zijn niet alleen familieleden en collega’s te vinden, maar ook veel oud-studenten. 
Na het college wordt het podium overgenomen door de locoburgemeester van 
Haldenberge, die de nu emeritus-hoogleraar tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau 
benoemt. 

Leuk? Na het afscheidscollege is er een borrel waar iedereen, onder begeleiding van 
drie muzikanten, de professor persoonlijk gelukwenst. De aanwezigen gaan niet met 
lege handen naar huis: er liggen twee boeken en een USB-stick voor ze klaar. JvdV

Elfahmi

TaalverkrachTers
De noodkreet over het taalgebruik van studenten in het vorige 
EM, gaat mij aan het hart. In de eerste plaats omdat ik mij als 
oud belegen student aangesproken voel, en in de tweede plaats 
omdat dit onderwerp mijns inziens te weinig prioriteit krijgt. 
Wat is er aan de hand? Kort samengevat: hypercorrecte ‘mieren-
neukers’, c.q. taalpuristen verwijten studenten onverbeterlijke 
‘taalverkrachters’ te zijn. Volgens de docenten zouden studenten 
zich stelselmatig vergrijpen aan de wonderschone Nederlansche 
taal en zich daarmee massaal schuldig maken aan flagrante 
taalverkrachtingen. Of dramatischer geformuleerd: studenten 
van hedendag weigeren de grammaticale en lexicale conventies 
van hun voorvaderen te respecteren. De observaties van de do-
centen treffen doel. Taal is het elixer van een maatschappij en 
verdient het om met liefde en zorg te worden behandeld. 
Studenten die voortaan de taalpuristen nog durven bloot te stel-
len aan zulke laagdriftige gemakzucht, kunnen rekenen op dra-
conische reacties. Zo hanteren sommige docenten een 3%-norm 
bij het nakijken van ingeleverde werken: wie het presteert om 
meer dan 3% taalfouten in zijn stukken te verwerken, wordt ge-
kapitteld. Andere docenten spiegelen zich aan de held Julian 
Assange en passen genadeloos de WikiLeaks-methode toe: alles 
wat het oog niet kan verdragen, wordt demonstratief op het net 
geplempt. Maatregelen zijn inderdaad nodig om het niveau van 
het taalgebruik op te krikken. Echter recente beslissingen van de 
universiteit doen vermoeden dat ze haar prioriteiten ergens an-
ders heeft liggen dan bij het taalniveau van haar studenten. 
Want op het moment dat een universiteit investeert in 
Starbucks, en in hangplekken als het studentenpaviljoen, moeten 
we niet raar opkijken als het opgroeiende kroost door middel 
van het gebruik van anglicismen, gallicismen en germanismen 
het taalpurisme vaarwel zegt en obstinaat het taalbarbarisme 
verheft tot kunst.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent

Bij zo'n carrière als die van professor Van 
den Bosch is er genoeg over je te vertel-
len. Zo dachten zijn collega’s er ook 
over: ze maakten een krant, Frans.next 
genaamd, gevuld met anekdotes. 

Dr. Mariano Heyden en Dr. Sebastiaan 
van Doorn, de twee laatste promoven-
di van professor Van den Bosch, hopen 
net zulke ‘happy scientists’ te worden 
als hun begeleider. 

Professor Van den Bosch met zijn lintje en zijn vrouw. 
“Het was een fantastische dag!”, aldus de vertrekkend 
hoogleraar na afloop.

Borreltijd
afscheidscollege 


