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Voorwoord
Meestal probeer ik voor het voorwoord een gemene de-
ler te vinden in de editie van EM die voorligt. En ik kan – 
al zeg ik het zelf – behoorlijk goed alles aan elkaar pra-
ten. Of beter: ik ben nogal een holistisch type. Alles 
hangt met alles samen.

Deze keer is dat niet gelukt. Want hoe brei je nu een 
speelse fotoreportage over studentenmeisjes en paarden 
vast aan een artikel over studentenjongens (en één meis-
je) die zich verliezen in de World of Warcraft – een com-
puterspel met de beangstigende eigenschap verslavend 
te werken? Ja, het zijn allebei hobby’s.

Over hobby’s gesproken: wist u dat Tweede Kamerlid 
Lutz Jacobi van de PvdA van korfbal houdt? Niet belang-
rijk, zegt u? Maar het korfballende Kamerlid doet, samen 
met de racende Balkenende en een koemelkende minis-
ter van Landbouw, een serieuze poging om de kloof tus-
sen u en de politiek te overbruggen, aldus Dick Houtman 
in deze EM.

En er zijn meer kloven te overbruggen: die tussen de 
Nederlandstalige en de niet-Nederlandstalige mede-
mens hier op de universiteit. En dan te beginnen in de 
medezeggenschapsraden, want die vergaderen – op één 
na – (nog) in het Nederlands, terwijl het aantal buiten-
landse studenten en medewerkers flux toeneemt. Het 
ontbreekt hier en daar, zo valt te lezen verderop in deze 
EM, wat dat betreft aan woorden én daden om die over-
stap te maken.

Goed, waarmee ik maar wil zeggen: veel woorden is ook 
een daad, namelijk dit voorwoord. En alles aan elkaar 
praten, is blijkbaar mijn hobby.

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



UITVERGROOT	

KARAKTERS VAN ROTTERDAM VERBEELD
Dit zijn de foto’s van drie prijswinnaars van de 
aan de Rotterdamlezing 2010 gekoppelde foto-
wedstrijd voor studenten van de Erasmus Univer-
siteit. De prijzen werden dinsdagavond 18 mei 
uitgereikt voorafgaand aan de lezing in het Bibli-
otheektheater. De jury was zeer tevreden met het 
hoge aantal van 96 inzendingen waaruit een 
breed beeld van Rotterdam tevoorschijn kwam: 
‘De keuze voor het thema van de fotowedstrijd, 
‘Rotterdam telt vele karakters’, werd hiermee op 
fraaie wijze onderstreept.’
Opvallend veel foto’s hadden het uiterlijk van de 
stad als onderwerp, vooral de Erasmusbrug by 
night. Slechts een enkeling richtte de lens ook op 
de Rotterdammer zelf. 
De meeste waardering had de jury voor de foto 
van Sophie van de Kerkhof (rechts), die, aldus het 
juryrapport, ‘vooral doet verbazen doordat zij de 
verschillende stedelijke contrasten die Rotterdam 
rijk is op fraaie wijze bij elkaar brengt.’
Een selectie van de ingezonden foto’s is te zien in 
de luchtbrug naar de bibliotheek op campus 
Woudestein. GE

1e prijs: Sophie van de Kerkhof, volkstuin langs het 
spoor in het centrum van Rotterdam
2e prijs: Ke-xin Wen, bouwput bij Centraal Station
3e prijs: Myrrhe van Spronsen, zenuwcel van een 
Rotterdamse rat

2 e

3e
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CAMPUS	

‘Minarettenuniversiteit is 
een geuzennaam’
Hij studeerde uiteindelijk af in 1947, een paar jaar later dan gepland. J. M. 
Goudswaard studeerde in 1942 economie toen de bezetting het onmo-
gelijk maakte om verder te studeren en de universiteit werd gesloten. 
Goudswaard maakte zich nuttig in het verzet; op 4 mei woonde de krasse 
alumnus de dodenherdenking op Woudestein bij. De dodenherdenking 
was de laatste jaren wat verwaterd op de universiteit. De nieuwe colle-
gevoorzitter Pauline van der Meer Mohr nam het initiatief de herdenking 
weer aan te kleden met een korte toespraak en de aanwezigheid van 
alumni en drie van haar eigen kinderen. De collegevoorzitter en rector 
Henk Schmidt legden een krans voor de slachtoffers bij de gedenksteen 
in de C-hal voor de slachtoffers van de WO 2. 52 studenten en alumni van 
de Nederlandse Economische Hogeschool kwamen om tussen 1940 en 
1945. Van der Meer Mohr benadrukte in haar korte toespraak het belang 
van ‘erbij horen’. “Iedereen die wel eens met een vluchtelingstudent heeft 
gesproken, weet hoe hard de Nederlandse samenleving kan zijn. Erbij 
horen, je thuisvoelen en vrij zijn is ook 65 jaar later niet vanzelfsprekend.”
De Collegevoorzitter verwees in haar verhaal naar een niet bij naam 
genoemde politicus die de Erasmus Universiteit onlangs een ‘minaret-
tenuniversiteit’ noemde. “Ik beschouw dat als een geuzennaam, en ben 
blij dat de microkosmos die een universiteit is, een afspiegeling is van de 
samenleving.” WG (foto: Martijn Daniëls)

ONDERWIJS

“We streven naar drie- tot vijfhonderd 
handtekeningen in anderhalve week 
tijd, die we vervolgens zullen aanbie-
den aan het faculteitsbestuur”, zegt 
Stephan Leewis van het Algemeen 
Studenten Overleg (ASO). Om meer 
ruchtbaarheid te geven aan de petitie 
heeft het ASO ook een Hyves- en een 
Facebookaccount aangemaakt. 
De actie volgt op een gesprek tussen 
de faculteitsraad van de FHKW en 
opleidingsdirecteur Nel van Dijk op 
20 april over het verkorten van de 
blokken. Vooral de studentgeleding 
van de raad was het oneens met het 
voorgenomen besluit. “De studielast 
wordt verhoogd, omdat de student 
een week minder de tijd heeft om zich 

voor te bereiden op het tentamen. 
Hierdoor komt de studeerbaarheid in 
het gedrang”, vreest Tjeerd van der 
Zwaal, vierdejaars geschiedenis.
Van Dijk wees er in het gesprek op dat 
er niets verandert in het aantal weken 
waarin college wordt gegeven: dat was 
en blijft acht weken.
De opleidingsdirecteur dacht dat 
met het gesprek de kous af was; ook 
omdat de afspraak werd gemaakt dat 
goed in de gaten gehouden zal worden 
hoe de studeerbaarheid in de nieuwe 
jaarindeling uitpakt. Ze is daarom 
verbaasd dat het ASO het er niet bij 
laat zitten en een handtekeningenactie 
is begonnen. 
Overigens is het nog een twistpunt of 

de faculteitsraad het plan had moeten 
goedkeuren. Van der Zwaal: ”Volgens 
de Wet Hoger Onderwijs mogen wij 
meebeslissen over tentamendata. 
Aangezien de tentamens een week 
naar voren schuiven met de nieuwe 
jaarindeling, hebben wij inspraak.” 
Van Dijk meent daarentegen dat de 
nieuwe jaarindeling geen verandering 
in het Onderwijs- en Examenregle-
ment betreft, en dat de raad daarom 
geen inspraak heeft. “Wel had ik de 
raad in een eerder stadium kunnen 
informeren over het verkorten van de 
blokken”, geeft ze toe. 
Geschiedenisdocent Dick van Lente 
vindt ook dat het faculteitsbestuur een 
paar stappen heeft overgeslagen bij de 
totstandkoming van haar besluit. “Er 
had eerst goed gepraat moeten worden 
over de gevolgen van zo’n nieuwe 
jaarindeling”. LJ
Lees het vervolg van de actie op EM 
Online

Het	bestuur	van	de	faculteit	der	Historische	en	Kunstwetenschappen	
wil	komend	studiejaar	de	collegevrije	week	vóór	de	tentamenweek	
schrappen,	waardoor	een	onderwijsblok	nog	maar	negen	weken	telt.	
Studenten	gaan	hier	niet	mee	akkoord	en	zijn	daarom	een	handteke-
ningenactie	gestart.

Protest tegen schrappen collegevrije week

Krans op de dodenherdenking, 4 mei 
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DE QUOTE

‘Economische 
faculteiten zien 
scholieren met 
‘natuur’ in hun 
profiel graag 
komen, omdat zij 
beter presteren 
dan scholieren 
met economie in 
hun profiel’  
Aldus Ivo Arnold, opleidingsdirecteur van de 
Erasmus School of Economics, op 16 april in 
Economisch Statistische Berichten. 



CAMPUS	

Career change 
Waar:	zaal	M1-12,	Woudestein
Wanneer:	maandag	10	mei,	11.00	–	12.13	uur

Vanochtend komt, dankzij studievereniging STAR, onze de-
missionaire minister-president een gastcollege verzorgen. Als 
het enthousiasme van het grotendeels studentikoze publiek 
een graadmeter mag zijn voor de populariteit van Jan Peter 
Balkenende, dan komt het wellicht toch nog goed met het 
CDA en het kabinet B-5. 

JP de ex-MP heeft er zichtbaar zin in. Alvorens van wal te 
steken, drapeert hij zijn colbert over een stoel, want college 
geven, zegt-ie, doet hij nooit met een jasje aan. 
Hoe voorkomen we dat de rekening van de crisis bij de jonge-
ren terechtkomt?, luidt de titel van zijn college-uurtje. Om de-
ze vraag te beantwoorden, gaat Jan Peter eerst maar eens in-
teractief te werk; wat zijn de kernelementen in de hedendaag-
se economische ontwikkelingen, vraagt hij het publiek dat 
vervolgens het te verwachten rijtje oplepelt: vergrijzing, Grie-
kenland, staatsschuld, hypotheekrenteaftrek, waarde van de 
euro, innovatie... 

Vlot schetst JP vervolgens de staat waarin de vaderlandse 
economie verkeert. Op uitermate onderhoudende wijze wan-
delt hij in een klein uurtje door het economisch landschap en 
behandelt hij de maatregelen die zijns inziens genomen moe-
ten worden om de zaak niet in het honderd te laten lopen. 
Kern van het betoog van de vrolijke maandagochtendversie 
van  Balkenende is, dat wij het in Nederland helemaal nog 
niet zo slecht doen in vergelijking met de rest van Europa, 
maar dat ons wel het nodige te doen staat om dat zo te hou-
den: zoals bijvoorbeeld stimuleren van kennis en innovatie, 
verminderen van bureaucratie en regels, zorgen voor loonma-
tiging en geen lastenverzwaring, de AOW-leeftijd naar 67 jaar 
opschroeven, bevorderen van vakmanschap en saneren van 
de overheidsfinanciën. 

Naarmate de tijd verstrijkt, verwordt zijn college weliswaar 
steeds meer tot een verkapt CDA-verkiezingsprogramma – 
nu maar hopen dat de STAR voor 9 juni ook andere partijen 
een uur de ruimte geeft hun riedel af te draaien – maar dat 
mag de pret niet drukken. Vanzelfsprekend adviseert Balken-
de tegen het eind van zijn betoog de aanwezige studenten niet 
voor een derde Paars kabinet te gaan; dan kunnen ze namelijk 
wel dag zeggen tegen de basisbeurs, omdat er dan – God be-
ter ’t – een nivellerend sociaal leenstelsel voor in de plaats 
komt. 
Zo op verkiezingstournee op de campus, blijkt de toch veelge-
plaagde christendemocratenvoorman een aanstekelijke rasop-
timist die energie zegt te krijgen van dynamiek en die kansen 
en mogelijkheden ziet in een ‘weliswaar complexe maar fasci-
nerende tijd’. Als je maar hard werkt - niks gaat namelijk 
vanzelf - aldus de calvinist in zijn overhemd met nog net niet 
opgerolde mouwen.

Mocht het ondanks zijn populariteit vandaag, straks op 9 juni 
toch misgaan voor de CDA-baas, dan lijkt mij een career 
change in de vorm van een definitieve terugkeer naar een 
plekje voor de collegebanken geen slechte optie. Zelden zo’n 
ontspannen, benaderbare en – zeker niet het minst belangrijk 
– verstaanbare Balkenende gehoord. 

Gert van der Ende

Raad tegen compensatoir toetsen 
Als	het	aan	de	faculteitsraad	van	de	Erasmus	School	of	Law	(ESL)	ligt,	
wordt	het	in	het	eerste	bachelorjaar	niet	mogelijk	om	een	5	met	een	7	te	
compenseren.	In	een	brief	adviseerde	de	raad	negatief	over	de	invoering	
van	‘compensatoir	toetsen’.

In het voorstel voor compen-
satoir toetsen staat dat stu-
denten in hun eerste ba-
chelorjaar maximaal twee 
vijven mogen compenseren 
met zevens, met behoud van 
twee herkansingen. De facul-
teitsraad ziet dit niet zitten, 
onder andere omdat studen-
ten niet voldoende basisken-
nis zouden opdoen in het eer-
ste bachelorjaar als twee vij-
ven volstaan. Bovendien mo-
gen studenten in het huidige 
voorstel een vak van 9 ECTS 
compenseren met een vak 

van 6 ECTS. Per brief laat de 
raad weten het hier volstrekt 
mee oneens te zijn, omdat je 
deze vakken niet aan elkaar 
gelijk kunt stellen.
Het bestuur van de ESL heeft 
naar aanleiding van de brief 
nog geen beslissing genomen 
over het wel of niet invoeren 
van compensatoir toetsen. 
Decaan Maarten Kroeze is 
onverdeeld positief over het 
systeem. In de vergadering 
van de faculteitsraad op 19 
april zei hij dat de mogelijk-
heid een 5 te compenseren de 

doorstroming verbetert. “Als 
studenten zo nominaal mo-
gelijk het programma door-
lopen, zullen zij eerder afstu-
deren en gaat het rendement 
omhoog.” 
De faculteitsraad mag dan 
negatief geoordeeld hebben 
over compensatoir toetsen, 
de decaan kreeg van afzon-
derlijke secties en van de op-
leidingscommissie Rechtsge-
leerdheid positieve steunbe-
tuigingen. Besluitvorming 
volgt na de volgende be-
stuursteamvergadering. LJ

ONDERWIJS

IHS

ACHTERAF
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Van Rooijen vertrok eind 2009 uit het College 
van Bestuur; zijn twee periodes als derde lid, 
verantwoordelijk voor financiën en infra-
structuur, zat er op. “Ik heb er nooit een ge-
heim van gemaakt dat ik het hier erg naar 
mijn zin heb gehad.”
“De baan is een goede combinatie van de 
wensen die ik had voor een nieuwe baan; in 
Rotterdam, een meer hands-on functie, in een 
internationale sfeer. Ik hoef niet zozeer zelf 
naar het buitenland, en als je bij het IHS de 
lift uitstapt, zit je toch een beetje in het buiten-
land”, aldus Van Rooijen, die sinds januari 
met sabbatical is. Van Rooijen verheugt zich 
in zijn nieuwe baan vooral op het nauw sa-
menwerken in een kleinere organisatie. “Als 

bestuurder van 2500 medewerkers, sta je toch 
meer op afstand en gaan ontwikkelingen tra-
ger. Bij het IHS werken vijftig mensen in vas-
te dienst, dan werk je intensiever samen en 
kun je sneller resultaat behalen.”
Van Rooijen realiseert zich dat een instituut 
als het IHS, dat zich bezighoudt met het op-
leiden van mensen uit ontwikkelingslanden, 
de komende jaren haar nut en noodzaak aan 
de politiek moet bewijzen. “Veel Nederlan-
ders vinden dat er wel bezuinigd kan worden 
op ontwikkelingssamenwerking. Ik zie het 
als een belangrijke opgave om de komende 
tijd de ambtenarij en politiek ervan te over-
tuigen dat het werk van het IHS echt ontwik-
kelingswerk is. Omdat we investeren in het 
ontwikkelen van mensen. Mensen die hun 
kennis weer gebruiken ten faveure van hun 
eigen omgeving.”
Verder ziet Van Rooijen het als zijn taak om 
de ‘hechting’ tussen het IHS en de EUR te 
versterken. “We kunnen profiteren van el-
kaars kennis”, aldus Van Rooijen, die nog 
even geniet van zijn vrije dagen alvorens met 
plezier weer aan het werk te gaan op campus 
Woudestein. WG (foto: RvdH)

Van Rooijen 
returns
Kees	van	Rooijen	keert	terug	op	de	campus.	
Het	voormalig	Collegelid	wordt	op	1	juni	
directeur	van	het	IHS	(Institute	for	Hou-
sing	and	Urban	Development	Studies)	dat	
verbonden	is	aan	de	EUR.

Kees van Rooijen (r) met voormalig rector Steven Lamberts (april 2009)
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EUR doet belofte aan buurtbewoners
Met	het	nieuwe	masterplan	gaat	er	nogal	wat	veranderen	op	campus	Woudestein.	Om		ru-
zie	met	de	buurtbewoners	te	voorkomen,	sloot	de	universiteit	op	6	mei	een	convenant	met	
bewonersvereniging	Kralingen-Oost.

In het verleden konden buurtbewoners en univer-
siteit niet altijd door één deur als het ging om ver-
anderingen op de campus. Zo was er de afgelopen 
jaren vooral veel gesteggel rond de permanente 
bewoning van het F-gebouw door buitenlandse 
studenten. Het duurde een paar jaar voordat de 
kamers bewoond konden worden.
Met de omvang van het nieuwe masterplan in 
het achterhoofd, benadrukt Kees Lansbergen, 
directeur van het Erasmus Facilitair Bedrijf, dat 
het belangrijk is tot goede afspraken te komen met 
de buurt. 
Het doel van de universiteit is daarom om vooraf 
zoveel mogelijk ‘pijnpunten’ weg te nemen. Daar-
toe doen zij in het convenant een aantal concrete 
beloften aan de buurtbewoners. Zo zal toekom-
stige bebouwing bijvoorbeeld 75 meter uit de 
‘hartlijn van het water van de Groene Wetering’ 
komen en wordt het grootste gedeelte van de 

parkeerplaatsen aan de noordzijde na de opening 
van de nieuwe parkeergarage gesloten. 
In ruil voor die toezeggingen, zal de bewoners-
vereniging Kralingen-Oost (BKO) in het vervolg 
de plannen van de EUR steunen. “Er is geen 
garantie dat er totáál geen bezwaren komen”, dekt 
Lansbergen zich in, “maar de BKO zal dat ont-
moedigen en met argumenten van een procedure 
proberen te weerhouden.”
Hennie van Gils, voorzitter van de werkgroep 
‘overleg Erasmus’ van de BKO, is het daarmee 
eens. “We zullen ditmaal geen groepen steunen 
die tegen de huidige plannen in willen gaan. Dat 
deden we destijds met het F-gebouw wel.”
Gelukkig verwacht van Gils weinig problemen, al 
hebben individuele buurtbewoners wel het recht 
om te procederen als ze dat willen. Het convenant 
kent een looptijd van 10 jaar. Van Gils: “Daarna 
zien we wel weer verder.” GH

TALENT OP DE EUR

Peter Oost, werkzaam als informa-
tiebeveiliger bij het shared service 
center ICT. Hij is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het beveili-
gingsbeleid op de universiteit. Deze 
maand is hij druk met de lancering 
van de campagne Cybersave Yourself.

Wat houdt de campagne in?
“Mensen moeten zich er bewust van worden, 
hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan 
met data. SURF, ict-dienstverlener voor het 
hoger onderwijs, is deze campagne gestart. Er 
is aandacht voor veilig omgaan met gegevens 
en voor mobiel computeren zoals op telefoon-
toestellen, want dat gebeurt vaak onbeveiligd. 
Maar ook identiteitsinformatie: ga daarmee 
zorgvuldig om op bijvoorbeeld sociale media, 
want dat wat eenmaal online staat, kun je 
moeilijk verwijderen. En als laatste phishing 
(een vorm van internetfraude waarbij mensen 
naar een valse website worden gelokt), een 
reëel risico op een onderwijsinstelling.”

Waarom een campagne; iedereen die 
hier werkt en studeert is toch intel-
ligent?
“Dat is zo, maar bijvoorbeeld phishing-acties 
worden steeds sluwer. Een paar maanden ge-
leden was er een phishing-aanval op de EUR: 
alle medewerkers en studenten werd per e-mail 
gevraagd hun ERNA-gegevens op te geven. 
Een paar procent is daar toch ingetuind.”

Waar gaat het dan fout?
“Kennisdeling staat hier centraal. Het is een 
vrije, academische wereld. Het zit dus niet in 
de genen van de mensen hier om achterdochtig 
om te gaan met informatie. Dat is bijvoorbeeld 
bij een bank wel anders.”

Als het misgaat en informatie uitlekt, 
wiens schuld is dat dan?
“De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de per-
soon die het heeft veroorzaakt. De ict-afdeling 
biedt de middelen om veilig met data om te 
gaan, de student of medewerker wordt geacht 
die te benutten. Wij proberen ze nu bewust 
te maken en hun gedrag te beïnvloeden. We 
hangen posters op en plaatsen screensavers in 
pc-zalen en communiceren via onder meer sin-
online, in de hoop dat ze goed nadenken bij wat 
ze doen op hun pc.”

www.cybersaveyourself.nl

Herman van der Heden

Eerstejaarsstudent economie Herman van der Heden 
heeft een neus voor beleggen. Althans, in het online 
beleggingsspel Peace Inc.. Hierin draait het om slim 
handelen in de ontwikkeling van Soedan. Aan de hand 
van nieuwsberichten schatten spelers in hoe het staat met het vredesproces 
en welke virtuele aandelen in goed of slecht nieuws populair zullen worden. Na 
de eerste week onderhandelen bleek Van der Heden van de 120 deelnemers de 
grootste stijger en verdiende daarmee 100 euro. Dat smaakt naar meer en de 
student is dan ook vastbesloten om het spel, dat nog duurt tot en met 31 mei, te 
gaan winnen. Van der Heden is naar eigen zeggen zeer geïnteresseerd in de beurs 
en bezit in real life verschillende derivaten en opties. Elke dag kijkt hij wel even 
naar de slotstanden, maar handelen doet hij alleen als hij er tijd voor heeft. In 
tentamenperiodes schiet dat er dus vaak bij in. Wel is hij lid van de Rotterdamse 
studentenbeleggingsvereniging B&R, waar hij zijn inzicht in beleggen verder 
wil ontwikkelen. Na zijn studie ambieert Van der Heden overigens geen baan als 
beurshandelaar, want het lijkt hem ontzettend saai om de hele dag met hetzelfde 
bezig te zijn. Het blijft voor hem dus vooral een hobby. LJ
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Op de website dearpresidents.com 
kunnen jonge Nederlanders vanaf 17 
mei hun ei kwijt over de politiek en 
de samenleving. Drie EUR-studenten 
richtten de site op. 

De initiatiefnemers zijn de broers Bart 
(22) en Dick Möhlmann (20), en Vincent 
van Wingerden (19), studiegenoten bij 
economie en bedrijfseconomie. Zij kwamen 
op het idee voor de website toen de ANWB-
leden hun mening mochten geven over de 
kilometerheffing. “De respons was immens 
en daardoor kregen we het gevoel dat 
burgers over veel meer zaken hun mening 
willen spuien”, vertelt Dick Möhlmann. 
“Onze site richt zich vooral op mensen 
tussen de 18 en 30 jaar, omdat zij bezig zijn 
met hun mening te vormen en vaak zwe-
vende kiezers zijn.” De studenten hebben 
de lancering met het oog op de komende 
landelijke verkiezingen goed getimed.
De website is opgedeeld in verschil-

lende politieke thema’s, zoals binnenland, 
defensie en onderwijs. Wie iets te zeggen 
heeft over bijvoorbeeld justitie, schrijft als 
het ware een open brief aan demissionair-
premier Jan Peter Balkenende en begint 
die met ‘Dear president’. Anderen kunnen 
reageren op de inhoud van de brief. De 
studenten kozen voor deze Engelse uitdruk-
king, omdat ze de website op den duur 
graag in meerdere landen willen aanbieden.
Volgens Möhlmann biedt hun website een 
extraatje dat niet te vinden is op andere 
fora op internet. Bezoekers kunnen name-
lijk reageren op stellingen en de uitslagen 
daarvan zijn vrij toegankelijk, mits je je 
laat registreren. Politieke partijen, media 
en andere belangstellenden kunnen op deze 
manier eenvoudig checken hoe de jonge 
kiezer ergens over denkt.
Voorlopig is het bekijken van deze polluit-
slagen gratis, maar als de site over een paar 
maanden goed loopt, willen de studenten er 
een klein bedrag voor vragen. LJ

CAMPUS 
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Vast in India
Veertig IBA-
studenten verbleven 
door de IJslandse 

aswolk een week langer in 
India. ‘De koffers moesten 
de hele tijd klaarstaan’.

Rookmelder
Brandveiligheid 
heeft bij studenten 
geen hoge prioriteit. 

Daarom hangen de brand-
weer en Stadswonen rook-
melders op en gaan zij beter 
voorlichten.

Klokkenspel
Benieuwd wie er 
tijdens de lunch-
pauze het carillon 

op Woudestein bespeelt? 
Bekijk het filmpje!

Hyves-vrienden 
Let op! Recruiters 
laten zich wel de-
gelijk beïnvloeden 

door wat ze vinden op je 
Hyves-profiel pagina.

Modern jasje
Het SSC 
Onderwijs, 
Onderzoek en 

Studentzaken heeft een frisse 
uitstraling na de verhuizing 
naar het E-gebouw. Bekijk 
de foto’s.

WETENSCHAP
Verraden door je 
biologische klok
Beweren dat jouw DNA pas ná een misdaad op 
de plek des onheils terecht is gekomen, is 
straks onhoudbaar. Onderzoekers van het 
Erasmus MC kunnen binnenkort namelijk zien 
op welk tijdstip bloed of speeksel ergens is 
achtergebleven. 

Iedereen die weleens een aflevering van CSI 
of een ‘true crime’-documentaire op Discovery 
heeft gezien, weet: misdadigers lopen geregeld 
tegen de lamp, omdat zij onbewust biologisch 
materiaal achterlaten. En binnenkort kunnen 
onderzoekers ook nog eens ruwweg zien op 
welk tíjdstip van de dag dat is gebeurd. 
“We kijken naar de natuurlijke aanwezigheid 
van de hormonen melatonine en cortisol in 
bloed en speeksel”, vertelt Manfred Kayser, 
hoofd van de afdeling Forensische Moleculaire 
Biologie van het Erasmus MC. Gedurende 
de nacht is de concentratie melatonine het 
hoogst; daarna neemt het af. Bij cortisol zit 
de piek juist in de vroege morgen, kort na het 
ontwaken. De hormonen blijken nog goed 
te vinden in hele kleine hoeveelheden bloed 
of speeksel. Bovendien is de bepaling van de 
concentratie betrouwbaar genoeg om er een 
tijdstip uit af te kunnen leiden. De waarden 
kennen tenslotte weinig spreiding over ver-
schillende individuen, maar er zijn uitzonderin-
gen. “Bij nachtwerkers zou de concentratie van 
de hormonen op een bepaald tijdstip bijvoor-
beeld anders kunnen zijn”, vertelt Kayser. 
De nieuwe methode is nog wel beperkt. Het 
vertelt je grofweg het dagdeel waarop het 
materiaal is achtergelaten, maar niet de dag 
zelf. “Dat moet op een compleet andere ma-
nier”, bevestigt Kayser, die daar nu nog verder 
onderzoek naar doet.
Ondanks die beperking, kan deze nieuwe me-
thode erg nuttig zijn. “Je kunt je voorstellen dat 
je op deze manier makkelijker iemands alibi 
kunt checken. Bovendien kan het ook handig 
zijn om te weten dat een verdachte ’s nachts 
aanwezig was, en niet overdag.” GH

OPINIE

De drie initiatiefnemers van dearpresidents.com

Geef je mening aan Balkenende

van de studenten betaalt veel te 
veel huur. Op jaarbasis kan dit be-
drag oplopen tot 800 euro. Dit  
 concludeert de Landelijke 
 Studenten Vakbond op basis 
 van eigen onderzoek onder 26 
 duizend studenten via de 
 website checkjekamer.nl. 

CIJFER
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Prof.dr. Dick Houtman 
(Utrecht, 1963) studeerde socio-
logie aan de Erasmus Universi-
teit in Rotterdam en promoveer-
de daar in 1994 op het proef-
schrift ‘Werkloosheid en sociale 
rechtvaardigheid’. Hij verrichtte 
sindsdien voornamelijk onder-
zoek naar postchristelijke spiri-
tualiteit en naar de opkomst van 
een nieuwe politieke cultuur, 
waarin sociaaleconomische 
kwesties steeds meer zijn over-
vleugeld door culturele. Momen-
teel doet hij met collega’s Lies-
bet van Zoonen en Peter Achter-
berg onderzoek naar personali-
sering en popularisering in de 
Nederlandse politiek, gefinan-
cierd in het kader van het NWO-
programma Omstreden Demo-
cratie.

Het is geen nieuws dat er een kloof gaapt tussen politiek en burger. Maar wel dat, in een poging 
die kloof te overbruggen, er een tweede kloof is ontstaan: die tussen de politiek en de politicus. 
Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht vraagt cultuursocioloog Dick Houtman zich af: wie 
houdt er nog van de politiek? tekst Wieneke Gunneweg fotografie ANP

De politicus houdt niet meer 
van de politiek

Die klassieke kloof tussen burger en politiek. Hoe ziet 
die er eigenlijk uit? “Die komt tot uitdrukking in weinig 
vertrouwen in de politiek. Het onderscheid tussen rege-
ring en parlement maakt mensen helemaal niet uit. Het 
is voor hen één grote kluwen van politiek. Mensen voe-
len zich er veel minder mee verbonden dan in de jaren 
vijftig.”

Een arbeider voelde zich toen wel verbonden met 
Drees? “Hij voelde zich verbonden met de sociaaldemo-
cratische zuil; wist zich vertegenwoordigd. En dat gold 
voor de andere groepen ook. Bij de katholieken kwam 
meneer pastoor langs: ‘er zijn weer verkiezingen en net-
jes KVP stemmen allemaal, geen gesodemieter’. Met het 
wegvallen van de levensbeschouwelijke organisatie van 
de Nederlandse samenleving zijn de burgers enerzijds 
bevrijd van de verstikkende structuren van die zuilen, 
anderzijds groeit het ongemak en onbehagen en voelen 
burgers zich niet langer verbonden met wat in de politiek 
gebeurt.”

Wanneer is die kloof voor het eerst gedefinieerd? “Het 
speelt al langer, maar het is sinds de opkomst van For-
tuyn op scherp gesteld. Steeds meer is de verhouding 
tussen burger en politiek zelf een thema geworden; daar 
gaat het populisme over. Velen denken dat het alleen 
maar gaat over hoe we omgaan met culturele verschillen, 
immigratie en islam. Maar het gaat ook over ‘het volk’ 
en dat de politiek een afspiegeling moet zijn van de wil 
van dat volk, maar tegelijkertijd is de politiek steeds 
meer losgezongen van dat volk.”

Wat of wie is ‘het volk’ eigenlijk? “Het is een mythische 
categorie. Het volk, dat zijn die gouwe jongens en meis-
jes die hard werken, hun verantwoordelijkheden kennen 
en verder niemand tot last zijn. Er leeft een notie dat het 
volk een ondeelbare eenheid is met een bepaalde wil en 
identiteit die tot uitdrukking moet worden gebracht in de 
politiek. ‘De samenleving’ is ook zo’n begrip geworden, 
net als ‘de gewone man’ en ‘de mensen in de oude wij-
ken’. Er wordt een categorie gemaakt die niet bestaat en 
die kan alleen bestaan door ander groepen uit te sluiten.”

Wie horen daar niet bij? “Vreemde elementen van bui-
ten; immigranten. De asocialen die zich niet aan de wet 
houden, te lui zijn om te werken, misbruik van voorzie-
ningen maken en de politieke en bureaucratische elite die 
losgezongen is van de samenleving. De elite die niet ge-
interesseerd is in de belangen van het volk, maar alleen 
in de eigen carrière.”

Is dat een terechte constatering over die elite? “Weet ik 
niet. Feit is dat politici ook andere verantwoordelijkheden 
hebben dan een soort doorgeefluik zijn van wat in de on-
derbuik van de samenleving opborrelt. Dat was ten tijde 
van de verzuiling zo en dat is nog steeds zo. Het kan niet 
zo zijn dat wat je roept, ook uitgevoerd wordt. Het is on-
ontkoombaar dat je als politicus dingen doet, die in de sa-
menleving niet begrepen worden.”

Dan krijg je een kloof “Ja, zeker als de mondige burger 
vindt dat het wel zo zou moeten werken. ‘Want we zijn 
toch een democratie!’.”

Dus die kloof is inherent aan ons systeem? “Het wordt 
versterkt als de politiek complexer wordt, groter en bu-
reaucratischer en meer gejuridiseerd. Waardoor mensen 
het niet meer snappen. Het is een interessante paradox: de 
overheid wil rechtvaardig zijn; dat leidt tot het uitdijen 
van wetgeving waar steeds fijnere onderscheiding wordt 
gemaakt tussen burgers. Maar op een gegeven moment 
snappen mensen niet waarom de buurvrouw wel een uit-
kering krijgt en zij niet. Het streven is gelijke groepen ge-
lijk behandelen, maar wat zijn gelijke groepen? Kleine vor-
men van onrecht ontstaan toch als je onderscheid maakt 
tussen deze groep en die groep. Dat leidt tot cynisme en 
gebrek aan vertrouwen. Politici zijn zich zeer bewust van 
die kloof. Ze gaan rare termen gebruiken: ‘we moeten dit 
communiceren naar de mensen in de samenleving’. Waar-
bij ze eigenlijk zeggen: je hebt de politiek en de samenle-
ving. De politiek is dan geen onderdeel van de samenle-
ving en ze bevestigt daarmee het beeld van burgers.”

Dus gaan politici proberen die kloof van cynisme te 
overbruggen door zich als hele gewone mensen voor te 
doen. “Politici gaan steeds positiever over de samenle-
ving praten; ze gaan steeds meer benadrukken dat het 
‘uiteindelijk gaat om de échte problemen van échte men-
sen’. De samenleving is op een voetstuk geplaatst. Dat 
lijkt dan verdacht veel op ‘het volk’ van de populisten. En 
politici praten steeds negatiever over de politiek zelf: ‘dit 
is alleen maar Haags gedoe, hier gaat het niet om’. Ter-
men als ‘de Haagse kaasstolp’ worden steeds vaker gebe-
zigd op de wijze waarop ontevreden burgers dat ook 
doen. Politici proberen daarom steeds meer – in ieder ge-
val symbolisch – afstand te nemen van die Haagse kaas-
stolp. Door zichzelf nadrukkelijk naast, of liever achter, 
de burger te plaatsen. ‘We zijn heus geen vergadertijgers 
die kniediep in de dossiers zitten, maar gewone, hele leu-
ke authentieke mensen met hobby’s, gezinnen en leuke fa-
voriete recepten…’” 



Minister Gerda Verburg toont dat ze nog 
steeds koeien kan melken

Voorbeelden graag. “De excessen zijn het grappigst, 
omdat ze onder vergrootglas laten zien waar over gaat. 
Denk aan de honderddaagse veldtocht bij de start van 
het huidige kabinet, waarin ze gingen praten met de 
mensen in de samenleving. Of bijvoorbeeld Job Cohen 
als gasthoofdredacteur van Margriet en al die Hyves-pa-
gina’s van politici. 
Politiek is acteren geworden, waarin je maar van één rol 
afstand moet houden: die van politicus die onder de 
Haagse kaasstolp zit. Misschien dat Bas van der Vlies 
van de SGP bij zijn leest blijft; voor hem zijn de marsor-
ders helder. Verder snijdt het redelijk door alle partijen 
heen. Denk aan de glossy Gerda van minister Gerda 
Verburg van Landbouw. Of bijvoorbeeld zo’n website 
www.150volksvertegenwoordigers.nl waar van de parle-
mentsleden staat wat hun voorkeuren en hobby’s zijn. 
Dat is smullen: ‘Ik wil stemmen op iemand die ook aan 
korfbal doet! Hé, Lutz Jacobi van de PvdA houdt ook 
van korfbal!’ Ik heb inmiddels een behoorlijk dossier van 
foto’s van politici die doen alsof ze geen politici zijn. En 
zichzelf daarmee, in de ogen van velen, volstrekt bela-
chelijk maken.”

Het is toch goed om te weten wat er op een boerderij 
leeft, als je minister van Landbouw bent, en het is best 
leuk om te zien dat Balkenende van raceauto’s houdt? 
“Het gaat er om dat niet alleen burgers mopperen, maar 
dat ook politici het opportuun achten om zich nadrukke-
lijk te identificeren met de gewone Nederlandse burger 
en daarmee afstand nemen van het Haagse gedoe. Zo is, 
in hun poging de kloof tussen burger en politiek te over-
bruggen, een nieuwe kloof ontstaan, namelijk die tussen 
politicus en politiek.”

Voelen mensen zich meer verwant met een politicus 
als hij weer herkenbaar is, zoals in de jaren vijftig? 
“Katholiek of sociaaldemocraat zijn, was toen de kern 
van iemands identiteit. Het definieerde hoe men zich op 
alle levensterreinen diende te gedragen. Bij dat soort 
fundamentele identiteiten werkte dat wel. Natuurlijk 
had je in de jaren ’70 ook verhalen over Den Uyl die 
kampeerde en Van Agt met zijn racefiets. Maar er zat 
toen nog een koppeling met de levensbeschouwing; het 
past bij een sociaaldemocraat om gewoon te kamperen 
en het niet breed te laten hangen. Nu is het veel groot-
schaliger en zie je pogingen van politici om op heel ge-
wone mensen te lijken, maar dat staat los van hun le-
vensbeschouwing of kernidentiteit. Ik noem het niet 
goed of slecht, wel grappig.”

Wordt die eerste kloof hierdoor kleiner? “Geen idee. 
Dat zijn we aan het onderzoeken. Er zijn groepen die dit 
soort communicatiestrategieën van politici positief vin-
den en er zijn er die het belachelijk vinden. Zeker in een 
klimaat van wantrouwen hebben velen snel iets van ‘ja, 
daar heb je hem weer met zijn racewagen, ga eens aan 
het werk’. Je kunt niet vooraf weten hoe zoiets uitpakt. 
Het is maar de vraag welke kiezersgroep daar op welke 
manier op reageert.”

De politiek echter maakt zichzelf niet geloofwaardiger 
door afstand te nemen van zichzelf.
“Je kunt je inderdaad afvragen of het een goede ontwik-
keling is in een tijd waarin steeds meer burgers niet van 
de politiek houden, dat steeds meer politici ook de indruk 
wekken andere dingen belangrijker te vinden dan de po-
litiek. Want wie houdt er dan nog van de politiek?” 

DE KWESTIE LIVE
Een discussie over politici versus bur-
gers en politici versus de politiek in 
De Kwestie Live, het maandelijkse de-
batprogramma van de EUR. Waarom 
willen politici vooral ‘gewone men-
sen’ lijken en welke rol spelen spin-
doctors hierin?
Hoofdgast is Dick Houtman. Hij gaat 
in debat met o.a. Chris Aalberts 
(FHKW) die onderzoek deed naar 
spindoctors in Nederland. Discussie-
leider is Leon Verdonschot en Mo-
hammed Benzakour verzorgt de in-
leidende column.

De Kwestie Live, donderdag 27 mei in 
Zaal De Unie, 20.00 uur, Mauritsweg 
34-35, Rotterdam. Aanmelden via: 
www.eur.nl/sgec
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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. Ingezon-
den stukken dienen te 
zijn voorzien van naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres. De 
redactie behoudt zich 
het recht voor stukken 
in te korten, dan wel (in 
overleg) aan te passen. 
Wilt u reageren, stuur 
uw bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 

Luit Kloosterman 
universitair docent Erasmus 
School of Economics

“Ik heb de boel nog nooit belazerd 
tijdens mijn studie. Voor mij is het 
doodsimpel: voor een toets leer je. 
Heb je niet geleerd, dan is het vette 
pech; dan heb je altijd de herkansing 
nog. Ik snap het hele principe van 
frauderen tijdens je studie niet. Als 
je kiest voor een opleiding op de 
universiteit, dan kies je ervoor de 
studie aan te gaan, met alles wat 
daarbij hoort. Leren voor je tenta-
mens hoort daar bij, dus houd je 
daar rekening mee. Je weet van te-
voren dat je er werk voor moet ver-
zetten. Anders moet je het niet aan-
gaan. Door te frauderen belazer je 
je docenten die meestal veel moeite 
steken in hun colleges en werk-
groepen. Maar belangrijker nog: je 
belazert jezelf. Je kunt dan niet trots 
terugkijken op je studie en zeggen: 
‘Dat heb ik maar mooi geflikt!’ Is dat 
’t waard? Lijkt me niet. Zoveel kost 
dat beetje inzet niet; frauderen kan 
je echter heel je studie kosten, wat 
mij betreft.”

“Ik neem even voor het gemak aan 
dat er inderdaad een toenemende 
trend is van tentamenfraude. 
Misschien gebeurde het ook wel 
tijdens mijn studie maar daar heb 
ik nooit iets over vernomen. Als 
student was je daar ook bevreesd 
voor omdat, zo werd er gefluisterd, 
je meteen van de universiteit ver-
wijderd zou worden. Naar mijn idee 
wist ook niemand of die regel echt 
bestond. Maar het werkte wel. 
Voor mij geldt dat een tentamen 
een exclusief moment is in de re-
latie docent en student. Dit idee is 
de laatste jaren verwaterd, doordat 
de tentamens in Bachelor I en II 
massaal zijn en er nu middels meer-
keuzevragen tentamens worden 
afgenomen. Naar alle schijn is het 
eenvoudiger om te frauderen bij 
een multiplechoice-tentamen door 
uitwisseling van antwoorden. Twee 
of meerdere varianten zal de proble-
matiek voor de onprofessionele stu-
dent iets vervelender maken, maar 
onmogelijk? 
Wij als docenten moeten een ten-
tamen weer gaan aanbieden als 
een opportunity voor de student 
om z’n kennis te tonen, niet als 
een verplichting, waar je op welke 
wijze dan ook onderuit probeert te 
komen. Een foutieve vaardigheid 
tijdens het tentamen aangewend, 
betekent een al of niet vroegtijdig 
negatief BSA.”

De	fraude	tijdens	multiplechoice-tentamens	neemt	toe.	De	Erasmus	School	of	Economics	
waarschuwde	haar	docenten	en	neemt	maatregelen.	Je	zou	toch	denken	dat	universitaire	
studenten	te	slim	zijn	om	de	boel	te	belazeren.	Of	is	dat	naïef	en	hoort	het	kiezen	van	de	
weg	van	de	minste	weerstand	bij	de	mens?

Regina Boot 
student geschiedenis

HET EM PANEL 
bestaat uit medewer-
kers, onderzoekers en 
studenten van de EUR 
die iedere editie reage-
ren op een actuele ont-
wikkeling op de EUR, in 
het hoger onderwijs, 
onderzoek of studen-
tenzaken. Een aantal 
reacties verschijnt in 
de papieren EM, de 
overige reacties zijn te 
lezen op www.eras-
musmagazine.nl.
Ook deelnemen? 
redactie@em.eur.nl
(fotografie: RvdH)

‘Ik heb tijdens mijn studie de boel ook wel 
eens belazerd’

“Finbel 1; oftewel het vak 
Financiering & Beleggen in het 
tweede jaar van de studie economie. 
Allemaal formules die je uit je hoofd 
moest leren, waarvan ik al wist dat 
ik ze nooit meer zou gaan gebruiken. 
Onder de grijze kladblaadjes die 
klaar lagen op het tentamentafeltje
in Ahoy, schoof ik een vel waarop ik 
thuis de formules had geschreven. Ik 
begon mijn examen met het volklad-
deren van de helft van mijn klad-
blaadjes, zodat die met de formules 
niet meer opviel. Tentamen gehaald, 
het blaadje met de formules ritueel 
verbrand.”

wijderd zou worden. Naar mijn idee 

Menso de Maar
directeur universitair 
sportcentrum



EWOUT HOORN
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Uw lever niet zeker
‘I ate his liver with some fava beans and a nice 
Chianti.’  Eén van de memorabele uitspraken van 
dr. Hannibal Lecter, alias Sir Anthony Hopkins, in 
de film The Silence of the Lambs. Ik ben een lief-
hebber van organen op wetenschappelijk, maar 
niet op gastronomisch gebied. Toch bestelde ik 
ooit, in het kader try anything once, lever in een 
restaurant. De lever kwam echter niet van een 
mens (hoop ik) en werd geserveerd met groene 
olijven in plaats van favabonen, maar ik dronk er 
wel Chianti bij. Een cinematografisch statement – 
en het smaakte nog ook! Maar ook zonder kanni-
baal bent u uw lever niet zeker. U dacht: ik ken de 
bijwerkingen van het Westerse zondvloeddieet 
vol verzadigde transvetten en geraffineerde sui-
kers nou zo langzamerhand wel. Die hartaanval 
krijg ik niet, want ik rook niet. En suikerziekte 
komt niet in mijn familie voor. Gelukkig! Maar u 
vergeet uw lever. De lever is de scheikundefabriek 
van uw lichaam, die dagelijks voor de taak staat 
uw culinaire uitspattingen in bruikbare bouwstof-
fen om te zetten. Bij mensen met overgewicht be-
gint er zand in de machines van de fabriek te ko-
men. En zand heet vet. Leververvetting is een ziek-
te in opkomst. Zelfs als u geen Chianti drinkt – de 
officiële naam is dan ook non-alcoholic fatty liver 
disease. Leververvetting begint alcohol en hepati-
tis C te verdringen als oorzaak voor levercirrose. Er 
worden zelfs al levertransplantaties uitgevoerd bij 
patiënten met leververvetting. Wat nu? Afvallen, 
wat een combinatie van minder eten en meer be-
wegen moet zijn. Maar dokters zijn beter in pillen 
dan in – vergeef me het eufemisme – levensstijl-
adviezen. En die pil lijkt er nu te zijn. Althans, in 
een recente studie werd aangetoond dat een ta-
bletje vitamine E leververvetting vermindert (New 
England Journal of Medicine, 6 mei 2010). En dat is 
humor: vitamine E is één van de vetoplossende vi-
tamines. En die vind je, behalve in vitamine E ta-
bletten, in eieren en olie. Horror en humor liggen 
soms dicht bij elkaar.

Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het 
Erasmus MC

EUR, wat zal ik daar nu nog van zeggen?
De Alma Mater onder aan de brug.
Haar fundament gaat al tot ’13 terug.
(een rotgetal om anderen uit te leggen)

De EUR, wat wil ik daar nog over kwijt?
Ik werkte daar ruim 36 jaren!
(ze zijn heel trouw en dienstbaar, de 
Jasparen; maar 36, da’s  een hele tijd!)

De EUR, een goede baas om bij te werken!
Met heel veel kansen voor je zelf-ontplooi-
ing, en “Wein, Weib und Gesang” voor de 
verstrooiing. Dit kon mijn motivatie zeer 
versterken!

De EUR; ik zag studenten gaan en komen.
Hun start was vaak onwennig, wat confuus.
4 jaar colleges, daarna op het pluche?!
In tussen maar van dure banen dromen!

De EUR , toegankelijk; geen ivoren toren,
Gevestigd in de klei van Rotterdam.
De naam ERASMUS als haar monogram.
Uit opbouw-drift en nuchterheid geboren.

De EUR : een school vol wijsheid en ontdek-
king, Die noeste arbeid steeds aan inzicht 
paart! Met 13 andere stevig op de kaart!
“De handen uit de mouwen” met die strek-
king!

De EUR, da’s Woudestein, en da’s Hoboken.
Op beide wordt nog altijd nieuw-gebouwd.
Twee partners, jarenlang al “goed ge-
trouwd!”  In zo’n relatie moet men niet gaan 
stoken.

De EUR : veel groepjes, en nog meer solisten.
De lijnen zijn er kort en informeel
Tussen “de bazen” en het personeel,
Tussen bestuur  –  docenten  –  en  cursisten!

De EUR : zo lange tijd  was dit mijn thuis!
Een open sfeer, en eerlijk, vol vertrouwen,
Bevolkt door mannen en nog meer (mooie) 
vrouwen! Geen vruchtbaar onderkomen  
voor gespuis!

De EUR; ik voel mij telkens als herboren,
Als ik naar Dordt de terugweg weer aan-
vaard. De EUR, JZ, ’t was het allemaal waard.
Bij deze mensen / wereld wild’  ik horen!

Ik hoop ten afscheid menig hand te drukken,
En m’n vriendinnen ook ’n afscheidszoen.
Want zo bén ik, ‘k kan ’t niet anders doen!
Ik leef, niet enkel van vergaderstukken!

En mocht ik hierbij iemand zijn vergeten,
Misschien “een beetje dom” van deze gans,
Dan komt er vast nog wel een nieuwe kans
Om ’t  glas te heffen, of saam’ te gaan eten! 

Dag, EUR : Vaarwel! ’t Zit er op!  Adieu!
Ik heb mij gaarne van mijn taak gekweten.
Lang was ik uw juridische geweten!
« Mais maintenant je pars, et meurs un 
peu! «

Edmond P.J. Jaspar 
(Ode aan de EUR, bij gelegenheid van mijn 
afscheid als hoofd Juridische Zaken op 9 juli 
2010;  vrij naar Cees Buddingh : ‘Ode aan 
Dordrecht’)  

	OPINIE	

	VAN	DER	SCHOT	

Dag EUR!



I
BA-studenten Mikus Krams en Alexandru 
Cogut hebben zich kandidaat gesteld voor de 
U-raad, maar spreken geen Nederlands. En 
Nederlands is wel de voertaal van de raad. 
Krams wil in de raad om de positie van de in-

ternationale medewerkers en studenten te verbete-
ren. “Als er een niet-Nederlandstalige persoon in de 
U-raad komt, wordt de universiteit gedwongen om 
maatregelen te treffen. Dat is goed, want nu voelt 
de universiteit nog geen druk om over te schakelen-
op het Engels, terwijl ze wel heel hard roept dat ze 
wil internationaliseren”, aldus Krams.
Want, zoals gezegd, de U-raad is nog volledig Ne-

derlandstalig: de stukken, de vergaderingen, de no-
tulen én de leden. Op dit moment heeft de raad 
geen plan klaarliggen voor het geval dat één van 
de studenten, of allebei, worden gekozen in de 
raad. “We hebben het er wel eens in de vergadering 
over gehad, maar het was nooit echt actueel, waar-
door de urgentie ontbrak om concreet wat te doen. 
‘We zien het wel als het zover is’, is de houding”, 
zegt scheidend voorzitter van de U-raad Harry 
Daemen. 
Hoewel Daemen dit een ‘linke strategie’ vindt, ver-
wacht hij niet dat de omslag naar het Engels in de 
vergaderingen tot grote problemen leidt. “Het de-

bat zal wellicht aan levendigheid inboeten, maar de 
grootste zorg is: wat betekent het voor de stukken? 
De hele ambtelijke organisatie die de stukken, zo-
als de begroting en accreditatie aanlevert, moet ook 
om. Natuurlijk hebben de meesten een goede oplei-
ding, maar een beleidsstuk in het Engels schrijven 
is toch wat anders. Mondeling kan je onnauwkeu-
rig zijn, maar de schriftelijke stukken moeten juri-
disch kloppen.”
Jacqueline Baars, secretaris van de U-raad, ver-
wacht daarom ook dat de overstap van het Neder-
lands naar het Engels niet in één keer kan. “Als er 
nu iemand in de raad komt die geen Nederlands 

Is de Universiteitsraad klaar om in het Engels te vergaderen? Een plan ligt er niet. Toch 
moet de U-raad snel actie ondernemen, want er zouden wel eens één of twee buiten-
landse studenten zitting kunnen gaan nemen in de raad. Is de organisatie daar klaar 
voor? En hoe vergaat het andere medezeggenschapsorganen aan de universiteit?                                            

tekst Lindemarie Jongste en Wieneke Gunneweg illustratie Bas van der Schot

Het Engels rukt op in de 
medezeggenschapsraden
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spreekt, zullen we niet meteen overgaan op Engels. 
Waarschijnlijk zal dat in de loop der tijd wel gaan 
gebeuren. Maar vergeet niet dat vergaderen in het 
Engels best lastig zal zijn, zeker voor mensen die 
geen of weinig onderwijs hebben gehad in die taal, 
die zou je dan uitsluiten. Een tussenoplossing zou 
kunnen zijn dat de U-raad in het Engels vergadert, 
maar dat de onderliggende commissies in het Ne-
derlands vergaderen. Maar een pasklare oplossing 
heb ik niet.”

Tweetalig		De U-raad hoeft het wiel niet op-
nieuw uit te vinden. De Rotterdam School of Ma-
nagement, Erasmus University (RSM) stapte in 
september 2007 ‘cold turkey’ over van een Neder-
landstalige faculteitsraad naar een Engelstalige. 
De aanleiding: een niet-Nederlandstalig lid in de 
raad. Bovendien speelde de komst van de buiten-
landse decaan in de persoon van George Yip mee. 
Volgens Catheleyne Jurgens, secretaris van de fa-
culteitsraad RSM, verliep die omschakeling zonder 
problemen. “Hooguit duurde het voorbereiden van 
de stukken en de notulen iets langer.” Momenteel 
spreken vier van de tien leden van de F-raad van 
RSM geen Nederlands en de vergaderingen in het 
Engels verlopen soepel, aldus Jurgens. “De acade-
mic staff en de studenten gaat het goed af, en als 
iemand een keer een woord niet weet, kan een an-
der het wel vertalen.” Jurgens betwijfelt soms nog 
wel of de internationale studenten en medewerkers 
in de raad begrippen, die moeilijk omgezet kunnen 
worden naar Engels – zoals instemmingsrecht of 
medezeggenschap – goed begrijpen. 
De Erasmus School of Economics (ESE) koos niet 
voor een keiharde overgang, maar ‘sorteert vast 
voor’ richting een Engelstalige medezeggenschap. 
De faculteitsraad vergadert ook volgend jaar nog 
in het Nederlands, tot zich een niet-Nederlandsta-
lig lid meldt. Maar de grootste opleidingscommis-
sie vergadert al wel in het Engels, zo ook het over-
leg tussen programmacoördinatoren en student-as-
sistenten en de mentorentraining. 
Veel van de ambtelijke stukken zijn tweetalig opge-
steld. “Alle informatie die vanuit de decaan richting 
de faculteit gaat, is tweetalig”, vertelt Wouter van 
den Brink, secretaris van de F-raad en senior be-
leidsmedewerker van de ESE. De tweetaligheid is, 
hoewel niet erg efficiënt, in veel gevallen de beste 
oplossing, aldus Van den Brink: “Het is nog een 
brug te ver om álles in het Engels te doen. Bijvoor-
beeld alle stukken van de VSNU en het ministerie 
zijn in het Nederlands. En ook de documenten van 
ons eigen College van Bestuur trouwens. Dat bete-
kent vooral veel werk voor de vertaalbureaus en 
vertraging in het kunnen aanleveren van stukken.”
Ondertussen is de ESE actief bezig met het scholen 
van medewerkers op alle niveaus in het Engels. 
“Het algemene niveau van het Engels gaat omhoog 
en voor nieuwe medewerkers geldt de eis dat ze het 
Engels goed moeten beheersen. Je merkt tijdens de 
Engelstalige vergaderingen dat het in het begin on-
wennig is. Maar als je eenmaal het idee hebt losge-
laten dat je Engels perfect moet zijn, dan gaat het 

vanzelf. Voor veel studenten en medewerkers is En-
gels ook een tweede taal; je ontmoet elkaar op 
vreemde grond. Ik denk dat we er wel klaar voor 
zijn.”
Wel verbaast Van Den Brink zich erover dat elke 
faculteit zelf moet of kan bepalen wanneer ze ‘om-
klappen’. “Het zou goed zijn als de EUR daar een 
lijn in zou kiezen. Als je buitenlanders bij de uni-
versiteit wilt betrekken, dan moet je de medezeg-
genschap en de bijbehorende stukken ook in het 
Engels aanleveren.”

Geen	taalbarrières		Bij de Faculteit 
der Historische en Kunstwetenschappen zijn ze 
nog niet zover, maar de overgang naar een Engels-
talige medezeggenschap staat wel op de agenda. 
Dit komt door de start van de International Bache-
lor of Communication and Media (IBCoM) in sep-
tember 2009. “Deze opleiding trekt veel buiten-
landse studenten en docenten, en als zij in de facul-
teitsraad komen, zal een omslag noodzakelijk zijn”, 
beseft Gijsbert Oonk, voorzitter van de raad. Een 
pasklaar scenario heeft hij nog niet. Dat is geen 
ramp, want pas volgend jaar bestaat de kans dat 
een niet-Nederlandstalige kandidaat zich meldt 
voor de faculteitsraad. Voor dit jaar zijn alle stu-
dentplaatsen al ingevuld. En dan nog zal het niet 
zo’n vaart lopen, denkt Oonk.
De opleidingscommissie Media, waar IBCoM on-
der valt, schakelt komend studiejaar al wel over op 
het Engels. Dat gebeurt in één klap, inclusief de 
stukken en de notulen. Voorzitter van de commis-
sie, Bernadette Kester, voorziet geen taalbarrières: 
“We gaan ervan uit dat behalve de internationale 
studenten, ook de studenten van de Nederlandsta-
lige master Media & Journalistiek de taal voldoen-
de beheersen om deel te nemen aan vergaderin-
gen.”
Wanneer Mikus Krams in de U-raad terechtkomt, 
verwacht hij niet dat alle stukken en notulen met-
een worden vertaald in het Engels, behalve als het 
onderwerp hem direct aangaat. “Dat lijkt mij evi-
dent. Voor de vergaderingen geldt hetzelfde: ik zou 
het netjes vinden als er Engels wordt gesproken, 
maar als het gesprek gaat over zaken die mij niet 
direct aangaan, is het geen must.” 
Daemen lijkt zich net als Krams niet zo druk te 
maken. Hoewel het maken van een concreet actie-
plan al tijden vooruit is geschoven, verwacht Dae-

men niet dat de komst van een niet-Nederlandstali-
ge student in de U-raad tot onoverkomelijke pro-
blemen leidt. “Er zijn overgangstrucs te bedenken: 
in plaats van beleidsnota’s van 80 pagina’s krijgen 
we dan een Engelstalige samenvatting. Daar is vol-
gens mij iedereen blij mee.”

Lees op EM Online of één van de IBA-studenten is 
gekozen in de U-raad en hoe de raad hen tege-
moet zal komen. 
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HOE GAAT DAT ELDERS?
Universiteit van Tilburg
Een aantal jaar geleden is groots 
ingezet op de invoering van En-
gels als voertaal. Regel is dat als er 
een Engelse kandidaat is, vergade-
ringen en stukken allemaal in het 
Engels zijn. Tot op heden verga-
dert alleen de faculteitsraad van 
de Economische faculteit in het 
Engels.

Wageningen UR
In Wageningen wordt alles ver-
taald, en de medezeggenschaps-
raad vergadert in het Engels.

Universiteit Maastricht
Een flink aantal raden, waaronder 
de Universiteitsraad, vergadert in 
het Engels. Oud-voorzitter prof. 
Louis Berkvens heeft gepleit voor 
het tweetalig vergaderen en ver-
telt bij zijn afscheid in universi-
teitskrant Observant: “Ik denk dat 
de diepgang van de debatten, de 
rijkdom van expressie minder is 
geworden. Ik zou er een groot 
voorstander van zijn dat de leden 
in ieder geval passief het Neder-
lands beheersen, of dat er simul-
taan vertaald wordt, dat kan te-
genwoordig per computer. Wie 
wil, kan dan Nederlands spreken, 
dat zal de debatten minder opper-
vlakkig maken.”

'Vergeet niet dat vergaderen in het Engels 
best lastig kan zijn, zeker voor mensen die 
weinig onderwijs hebben gehad in die taal'
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W
anneer er vertragingen optreden bij 
de invoering van een technologi-
sche vernieuwing, krijgen juristen 
vaak de schuld. “Mensen denken 
dat we inflexibele regelneven zijn of 

dat we niet mee willen werken”, vertelt Suzan Stoter 
van het nieuwe Center for Law and Innovation (CLI). 
“Men vergeet dan dat de jurist misschien al gelobbyd 
heeft in Brussel, mensen in andere landen benaderd 
heeft en zijn uiterste best heeft gedaan om de nieuwe 
technologie in de huidige regelgeving te proppen.”
Maar soms kan dat gewoon niet, hoe graag de poli-
tiek of technisch ingenieurs dat ook willen. 
Want wetten zijn er niet voor niets. “Ze zijn er vaak 
juist om de burger te beschermen.” Toch weten juris-
ten dat over het algemeen maar slecht te verkopen. 
“Ze kunnen niet altijd uitleggen waarom wat we 

doen belangrijk is. Dat wordt tijdens de opleiding 
nauwelijks geleerd.” Kortom: studenten moeten vol-
gens Stoter maatschappelijk bewuster worden. Het is 
dan ook geen toeval dat het CLI maatschappelijke 
problematiek centraal stelt. “We willen een betere en 
snellere aansluiting tussen innovaties en wetgeving.” 

Niet	langer	toereikend		Het tweede 
doel van het centrum is om onderzoek te doen naar 
de manieren waarop het juridische systeem zélf ver-
nieuwd kan worden. “In de afgelopen eeuw zijn wet-
telijke regimes vaak stapsgewijs aangepast”, vertelt 
Stoter. Kwam er een nieuwe technologie op de markt, 
dan kwam er na verloop van tijd een nieuwe wet. 
Maar de technologische vernieuwing gaat nu steeds 
sneller en wordt ingrijpender. “Straks kunnen politie-
agenten met behulp van stralingsapparatuur door 

muren heenkijken en op die manier huiszoekingen 
doen. Vanuit het oogpunt van juridische waarborgen 
zijn de gevolgen daarvan steeds moeilijker voor te 
stellen.” 
De mogelijkheden die de nieuwe technologieën bie-
den zijn voor wetgevers daarom steeds lastiger te 
vatten in sluitende regels. “Als je in kaart brengt wat 
er op internet verkeerd gaat, dan staat de volgende 
vernieuwing alweer klaar. Je probeert zo wetgeving 
te maken voor een moving target.” Bovendien wordt 
alles ook nog eens internationaler. “Digitale informa-
tie gaat via satellieten die bijvoorbeeld eigendom zijn 
van Russische of Amerikaanse bedrijven. Wie nor-
meert er dan nog, wie controleert er? In een globalise-
rende wereld met een toenemende rol van technologie 
is de klassieke manier van wetgeving niet meer toe-
reikend.”

Nieuwe technologieën passen meestal nog niet in de huidige wetgeving, waardoor de invoering 
onnodig vertraagd wordt. Het nieuwe Center for Law and Innovation, een samenwerkingsverband 
tussen de EUR en de TU Delft, hoopt dit probleem aan te kunnen pakken. EM bekeek een aantal 
praktijkvoorbeelden.   tekst George van Hal fotografie Ronald van den Heerik

Nieuwe technologieën 
lastig voor wetgevers
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Oplossingen		Technologie inpassen in be-
staande wetgeving, is dus verre van gemakkelijk. 
Stoter stelt daarom voor om meer ‘open’ wetten te 
formuleren. “We moeten de waarden áchter de wet 
als uitgangspunt nemen”, meent ze. In het geval 
van de Segway is dat onder andere de garantie van 
verkeersveiligheid. “Je moet dan de veiligheidseis 
zelf in de wet vastleggen, in plaats van heel gede-
tailleerde technische eisen.” 
Natuurlijk heeft zo’n hele nieuwe manier van naar 
wetten kijken wel consequenties. “Handhavers heb-
ben liever heel gedetailleerde regels”, vertelt Stoter. 

“Dan is iets wel of niet in orde; ja of nee.” Wel kun-
nen nieuwe handhavers en uitvoerders zo opgeleid 
worden, dat ze met eventuele ‘open’ regels uit de 
voeten kunnen. 
Verder ligt er ook een taak voor de ingenieurs. Die 
moeten bij de ontwikkeling al rekening houden met 
de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. “Zo moet bij 
een nieuw controleapparaat bijvoorbeeld ook altijd 
controle door een derde mogelijk zijn.”
Tot slot moeten we volgens Stoter in sommige ge-
vallen afstappen van alles formeel regelen bij wet 
(via het parlement), zodat de minimale ontwikke-

lingstijd van 2,5 jaar die een nieuwe wet nu vanwe-
ge allerlei procedures heeft, omzeild kan worden. 
“Beroepsgroepen kunnen prima zelf regels opstel-
len, zolang ze maar transparant zijn en voldoen aan 
bepaalde principes.” Overigens kan dat volgens 
Stoter niet voor zomaar elke wet: “Wetten waar een 
gevangenisstraf aan vastzit, of regels over contro-
versiële onderwerpen zoals de inburgeringseisen of 
de kilometerheffing, moeten wél nog altijd via Den 
Haag vastgesteld worden.” 

DE SEGWAY
De Technologie: 
De Segway is een zelfbalancerend 
elektrisch stepje, waarop mensen zich 
rechtopstaand kunnen verplaatsen. 
Het stepje werd door mindervaliden 
gebruikt in plaats van een rolstoel, 
maar wordt bijvoorbeeld ook ge-
bruikt bij toeristische do-it-yourself-
rondleidingen door Rotterdam.
De Wet: 
In Europa zijn regels opgesteld met 
het oog op vrij verkeer van diensten 
en goederen, zodat een Griekse auto 
ook in Nederland veilig kan worden 
toegelaten op de openbare weg. De 
regelgeving omvat allerlei gedetail-
leerde technische eisen, ingedeeld 
per voertuigcategorie, zodat er maxi-
male rechtszekerheid voor de fabri-
kanten bestaat.
Het Probleem: 
De Segway past in geen van de voer-
tuigcategorieën. Het stepje heeft een 
motor en zou daarom een bromfiets 
kunnen zijn, ware het niet dat er 
geen mechanische rem op zit. “Wil je 
zo’n voertuig op de openbare weg la-
ten rijden, dan moet je een uitweg 
zoeken”, vertelt Stoter. Maar wat is 
‘de openbare weg’ eigenlijk? Is dat 
ook de stoep? De Segway rijdt daar 

(ook) en is dus anders dan een brom-
fiets of een fiets. Kortom: een aan-
passing van de Europese regelgeving 
was nodig, inclusief invoering van 
een extra voertuigcategorie.  Onder 
politieke druk – opgevoerd vanwege 
berichten in de media dat dankzij ju-
ridisch oponthoud een gehandicapte 
jongen weer terugmoest in de rol-
stoel - besloot Minister Eurlings het 
stepje te gedogen. “Maar zo was het 
natuurlijk houtje-touwtje geregeld”, 
vindt Stoter. Dat juridisch krakkemik-
kige gedogen duurt nog tot op heden. 
Wel ligt er nu, zeven jaar na introduc-
tie van de Segway, eindelijk een wets-
voorstel om het stepje officieel in de 
voertuigwetgeving op te nemen. 

DE OV-CHIPKAART
De Technologie: 
Het zal niemand ontgaan zijn: de ou-
derwetse strippenkaart is vervangen 
door een pasje met chiptechnologie 
waarmee je in- en uit kunt checken in 
het openbaar vervoer. 
De Wet: 
Volgens de oude wet moet de reizi-
ger beschikken over een strippen-
kaart waarop een bepaalde hoeveel-
heid zones afgestempeld worden. 
Een daartoe bevoegde controleur 

moet zelf met de ogen hebben ge-
constateerd dat dat stempel er ook 
staat. 
Het Probleem: 
In de nieuwe situatie is controle 
door een apparaatje voldoende be-
wijs voor wel of niet zwartrijden. “Je 
hebt dan een aanpassing in de wet 
nodig, door bijvoorbeeld een zinsne-
de als ‘door middel van een goedge-
keurd apparaat’ toe te voegen”, legt 
Stoter uit. Maar het apparaat moet 
vervolgens wel aan eisen voldoen. 
Stoter: “Het kan best verkeerd inge-
steld zijn of kapot gegaan zijn. Je 
kunt dat als burger onmogelijk con-
troleren.” Vroeger kon zowel de bur-
ger als de controleur hetzelfde fysie-
ke bewijs zien: de stempel op de 
strippenkaart. Maar nu is dat veel 
onduidelijker. 
De wetgever moet ervoor zorgen 
dat er voldoende waarborgen zijn 
voor burgers om ervan verzekerd te 
zijn dat de controles objectief en 
rechtmatig zijn. Daarom moeten de 
apparaten geijkt en nagekeken wor-
den door een daartoe bevoegde or-
ganisatie. “Je kunt je auto ook alleen 
APK laten keuren bij een daartoe be-
voegd controlepunt.” En ook voor re-
paraties moeten regels bestaan. “Je 
wilt dat een controleur in het dage-
lijks verkeer meteen een boete uit 
kan schrijven en dat er geen discus-
sie kan ontstaan. Het systeem moet 
waterdicht zijn.” Helaas blijkt dat bij 
techniek die nog in ontwikkeling is 
(om bijvoorbeeld fraudebestendiger 
te worden) in de praktijk bijna on-
mogelijk. 

DOOR MUREN KIJKEN
De Technologie: 
Met steeds beter wordende appara-

ten waarmee je (bijvoorbeeld door 
middel van bepaalde straling) door 
muren heen kunt kijken, kun je 
steeds gedetailleerder zien wat zich 
achter iemands voordeur afspeelt.
De Wet: 
Ieder mens heeft een grondrecht op 
privacy. Onder zeer beperkte om-
standigheden mag de wetgever 
daar als enige een uitzondering op 
maken. Eén voorbeeld zijn huiszoe-
kingen, die netjes aangevraagd 
moeten worden volgens een in de 
wet beschreven procedure. Zo moet 
er eerst een verdenking zijn van een 
misdrijf en dan kan de rechter-com-
missaris toestemming geven om 
een huiszoeking te doen. De huis-
zoeking zelf moet volgens het Wet-
boek van Strafvordering aan allerlei 
eisen voldoen die de burger be-
schermen. Als ergens in dat systeem 
een vormfout wordt gemaakt, kan 
de verdachte op vrije voeten komen. 
Zo belangrijk zijn die wettelijke 
waarborgen.
Het Probleem: 
Met deze nieuwe technologie kun je 
zomaar naar binnen kijken. Dat is 
een inbreuk op het recht op privacy. 
“Je moet dan gaan kijken welke 
aanpassingen het recht behoeft om 
de burger dezelfde waarborgen te 
bieden,” vertelt Stoter, “terwijl on-
dertussen de politie staat te pope-
len om het nieuwe middel alvast te 
gebruiken.”
Mensen kijken volgens Stoter bij dit 
soort veiligheidsproblemen teveel 
naar ‘de boef’, terwijl privacy een 
recht is. “Stel dat jij in je huis dingen 
verbouwd hebt en je had daar niet 
de juiste vergunning voor. Dan kan 
men dat met deze technologie 
straks ook gewoon zien.”

De OV-chipkaart 
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S
inds het videospel World of Warcraft 
(door gamers afgekort tot WoW) eind 
2004 op de markt verscheen, is het uitge-
groeid tot dé populairste MMORPG 
(voor de niet gamers: Massively Multi-

player Online Role Playing Game) ter wereld. En 
met ruim 11 miljoen unieke spelers die iedere 
maand 12,99 euro betalen om via internet te mogen 
battlen, is het bovendien de meest lucratieve. 
Waarin schuilt het succes? Vorig jaar toonde onder-
zoek van de Universiteit Gent aan dat de voor-
naamste reden om WoW te spelen het sociale con-
tact binnen het spel is. Om een level verder te ko-
men is hulp van anderen namelijk vaak onmisbaar. 
Stef Aupers, cultuursocioloog aan de EUR, consta-
teerde eerder al dat intensief gamen leidt tot identi-
ficatie met je avatar. Een ideaal middel dus om lek-
ker te ontsnappen aan de dagelijkse sleur van het 
echte leven. 

Karakterontwikkeling		De weten-
schap is echter nog lang niet uitgekeken op deze 
wondere wereld van digitale elven, trollen en dwer-
gen. In maart is op de EUR een nieuw langlopend 
onderzoek gestart naar excessief gamen en WoW 
in het bijzonder. Daarin gaan klinisch psychologen 
Marianne Littel en Ivo van den Berg een stapje ver-
der. Zij trachten te achterhalen hoeveel overeen-
komsten hardcore gamers, die gemiddeld minimaal 

vijf dagen per week spelen, vertonen met mensen 
die aan een erkende verslaving lijden, zoals roken 
en gokken. Littel: “In het verleden heb ik onder-
zoek gedaan naar het verslavingspatroon van ro-
kers. Zo ben ik veel te weten gekomen over de on-
derliggende mentale processen van verslaafden. 
Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat 
mensen die regelmatig computerspelletjes spelen, 
voor een deel dezelfde kenmerken vertonen als 
mensen die graag een sigaret opsteken.” 
Waar Littel zich richt op de sterke aandachtsver-
schuiving die verslaafden laten zien en de mogelij-
ke beperkingen in het onderdrukken van responsen 
en het herkennen van gemaakte fouten – en daar-
mee dus het inzien van consequenties van gedrag, 
houdt Van den Berg zich vooral bezig met de ge-
voeligheid voor beloning.
Juist de aanwezigheid van die beloningen – in de 
vorm van karakterontwikkeling – met daartegen-
over de angst om afgestraft te worden, is een goede 
indicatie dat iemand op den duur van het spel af-
hankelijk kan worden. “Een ander punt dat hier-
voor zou pleiten, is de eventuele mogelijkheid op 
terugval na een lange onderbreking”, licht Van den 
Berg, die bekent bewust de game niet te spelen, toe. 
“Ik weet van mezelf dat ik gevoelig voor zulke din-
gen ben. Daarom snap ik de fanatieke gamers ook 
wel. Nog even een uurtje zeg je dan tegen jezelf, en 
voor je het weet is het middernacht.” 

De proefpersonen worden onder meer via de grote 
WoW-fora geworven, maar komen tot nu toe voor-
namelijk van de eigen universiteit. Van den Berg: 
“Alle faculteiten zijn vertegenwoordigd. Opvallend 
is dat we eigenlijk alleen de hardcore-spelers zien. 
Het lijkt erop of je het spel óf heel veel speelt, óf he-
lemaal niet.”

Masculien	geweld		Tot die eerste 
groep behoorde tot voor kort ook voormalig 
bedrijfseconomiestudent Cis Geschiere (20), die 
naar eigen zeggen soms met gemak tien uur per 
dag met WoW-en bezigwas. “Op een gegeven 
moment werd mij steeds vaker verweten dat ik me 
opsloot in mijn kamer. Ik had het hele jaar door 
gespeeld en was ondertussen wel een beetje op het 

Dag en nacht strijden de Alliance en de Horde tegen elkaar op de 
Battlegrounds van World of Warcraft. Een wereld die altijd online 
is, behalve als de servers er even uit liggen voor onderhoud. Het 
spel heeft miljoenen spelers over de hele wereld, waarvan het 
merendeel student is én vrijgezel. Onderzoek op de EUR richt zich 
momenteel op dit magische verschijnsel en probeert de vraag te 
beantwoorden of er zoiets bestaat als ‘gameverslaving’.                                       

tekst Tim Gouw fotografie Ronald van den Heerik

Of je speelt veel 
of helemaal niet
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spel uitgekeken. Toen heb ik besloten om maar 
meteen mijn hele computer te formatteren. Dat 
maakte de verleiding om opnieuw te beginnen een 
stuk kleiner.” 
Nu hij definitief gestopt is, is hij vaker buitenshuis 
te vinden. In zijn actieve periode, zoals hij dat zelf 
noemt, ging Geschiere iedere dag op een van te 
voren afgesproken tijdstip ‘levelen’ met vijf van 
zijn vaste online-vrienden. Het doel was dan om 
zoveel mogelijk tegenstanders te verslaan en op die 
manier een level omhoog te gaan. “Zij wilden, bij 
mijn weten, ook stoppen, maar hebben dat inmid-
dels al meerdere keren geprobeerd en zijn er telkens 
toch weer mee doorgegaan. Dat zegt volgens mij 
wel iets over de verslavende werking die WoW kan 
hebben.”

Een effect waar verder voornamelijk mannen ge-
voelig voor lijken te zijn, want slechts 6 procent 
van het totaal aantal spelers is vrouw. Een klein 
groepje dus, te midden van een overvloed aan 
masculien geweld. Eén van die vrouwen is de 
eerstejaarsgeschiedenisstudente Vera Lakmaker 
(20). Als Dead Night Elf trotseert zij het gevaar en 
trekt daarmee veel aandacht van haar medespelers. 
“Zelfs als ik niet expliciet zeg dat ik een meisje 
ben, hebben de meeste spelers het vrij snel door,” 
verzucht Lakmaker. “Ik vermoed dat ze dat zien 
aan mijn speelstijl of aan mijn veelvuldige gebruik 
van smiley’s in de chat. Het is jammer dat je niet 
meer vrouwen tegenkomt tijdens het spelen – hoe-
wel je het natuurlijk nooit zeker weet: degenen die 
zich als zodanig voordoen kunnen net zo goed   >> 

BEKNOPT WOW-ABC
Spelers in World of Warcraft kun-
nen zich binden aan een bepaalde 
groep. Dit noemt men een guild 
(gilde). Binnen een guild, die 
meestal ergens tussen de honderd 
en tweehonderd man telt, kan ie-
dereen elkaar helpen met moeilij-
ke opdrachten. Ook kan een speler 
wapens of uitrusting aan anderen 
weggeven, terwijl men hier an-
ders voor zou moeten betalen. Le-
den van een guild stellen elkaar in 
staat om sneller te levelen (sterker 
worden). Een guild heeft altijd één 
guild leader die alles beslist. Offi-
cieren helpen hem bij het mana-
gen van de guild.
Er zijn enkele instances (strijd-
velden) in WoW die betreden kun-
nen worden door groepen spelers. 
Deze zijn er voor vijf, tien, vijfen-
twintig en veertig personen. Bij de 
instance voor 5 personen heeft de 
speler twee niveaus: een normale 
dungeon (afgesloten ruimte, let-
terlijk: kerker) of een moeilijkere 
dungeon. Bij de instances voor 
tien man of meer spreekt men van 
een raid (rooftocht).
In het spel draait het er in principe 
om je avatar (personage) steeds 
verder te ontwikkelen.

‘We zijn allemaal 
op zoek naar een 
ideale wereld. De 
één gelooft daarom 
in God, en de ander 
meer in monsters’

Vera Lakmaker
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DEELNAME AAN ONDERZOEK
Heb je interesse in deelname aan 
dit onderzoek? Ook als je minder 
regelmatig speelt ben je welkom. 
Ga naar: www.psyweb.nl/research/
wowscreening 
Alle deelnemers krijgen een belo-
ning tussen de 10 en 25 euro (af-
hankelijk van de prestatie op som-
mige testjes). Ook reiskostenver-
goeding kan worden toegekend.
Er wordt gekeken hoe spelers van 
World of Warcraft bepaalde visue-
le informatie detecteren en selec-
teren, hoe ze reageren op belonin-
gen, hoe ze beslissingen nemen, 
hoe het gesteld is met de fijne 
motoriek en wat er bij dit alles in 
de hersenen gebeurt. Dat laatste 
wordt gemeten  door een EEG 
(electro-encefalografie), oftewel 
met elektroden die in een soort 
badmuts op het hoofd worden 
aangebracht.

gay zijn. Maar soms is het gewoon prettig om het 
even over vrouwendingen te kunnen hebben.” 
Af en toe wordt ze door collega-gamers uitgemaakt 
voor ‘n00b’, een term die zoveel betekent als nieu-
weling of prutser, maar dat deert haar niets. 
Lakmaker: “Ik ben er ook één!”
Omdat haar pc altijd aanstaat is ze het eerste aan-
spreekpunt geworden binnen haar guild – een spe-
lersgroep (zie kader) – waarvan ze overigens mede-
oprichter is. Alle leden met vragen over bepaalde 
opdrachten kunnen bij haar terecht. “Vaak willen 
mensen weten wanneer we gezamenlijk gevechten 
aangaan. Ik manage als het ware de groep, maar ik 
ben heus niet alleen administratief bezig. Aan een 
potje monsters neerhakken beleef ik minstens net 
zo veel plezier.” 
Voor Lakmaker is het feit dat WoW naast een uit-
dagend spel tevens een sociaal platform is, van 
doorslaggevend belang. Niet dat ze overgaat tot re-
al life contact – een game-maatje van haar doet dat 
bijvoorbeeld wel, maar de saamhorigheid in het 
spel en het gemak waarmee je met andere nationa-
liteiten in aanraking komt, oefent een enorme aan-
trekkingskracht op haar uit. “We zijn allemaal op 

zoek naar een ideale wereld. De één gelooft daarom 
in God, en de ander in monsters.”

Scenario’s		Dat in-game contact uiteindelijk 
hele romantische vormen aan kan nemen, bewijst 
Kyle Oosterling (21). De derdejaarsstudent 
geschiedenis ontmoette zijn huidige Estlandse 
vriendin weliswaar op een andere internet 
community, de vonk sloeg pas echt over toen ze 
samen hun eerste gevecht in World of Warcraft 
hadden beslecht. “WoW is bij uitstek geschikt om 
de pijn van een lange afstandsrelatie te stillen. Zo 
kan je met elkaar in contact blijven en tegelijkertijd 
ben je met z’n tweeën ergens mee bezig. Het is 
trouwens de bedoeling dat mijn vriendin volgend 
collegejaar op de EUR komt studeren.” 
Oosterling is niet de enige binnen zijn guild bij wie 
de pijlen van Cupido raak schoten. Eerder ging een 
Pools meisje een relatie aan met de Duitse guild 
leader.
Allemaal leuk en aardig, maar is het nu – vooruit-
lopend op de uitkomst van het onderzoek van Littel 
en Van den Berg – mogelijk om aan het spel ver-
slaafd te raken? Oosterling denkt in ieder geval van 
wel. “De sociale druk die WoW op je uitoefent kan 
behoorlijk groot zijn. Je gaat redelijk intensief met 
je medespelers om en een afspraak in WoW is even-
veel waard als in het echte leven. Op de vaste avon-
den ben ik er in principe altijd bij, zelfs als ik eens 
wat minder zin heb. Daarnaast laat het verhaal 
achter WoW zich beleven als een combinatie van 
boek en film, waan je jezelf geheel vrij in een schit-
terende virtuele wereld en heb je een ongekende 
hoeveelheid scenario’s die je kan doorlopen. In 
WoW raken je doelen nooit op.” 

‘Op de vaste avonden ben ik er in 
principe altijd bij, zelfs als ik eens wat 
minder zin heb’

Cis Geschiere
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WAT IS EEN E-LEARNING-
MODULE?
Een zelfstudiemodule die de 
student online kan volgen. De 
geneeskundestudent kan zo 
niet alleen basiskennis ver-
werven, maar zich ook vaar-
digheden eigen maken dank-
zij de rijke digitale leeromge-
ving met tekst, foto- en vi-
deomateriaal.

WAAROM E-LEARNING-
MODULES?
De student van nu leert 
graag actief. Digitale leermo-
dules zijn interactief en ge-
ven dus direct feedback op je 
kennisbegrip. Deze manier 
van leren is leuk en efficiënt.

Erasmus Magazine bekijkt hoe informatie- en 
communicatietechnologie vernieuwing in het 
onderwijs ondersteunt en teweegbrengt. Deel 4: 
online e-learningmodules bij Geneeskunde.   

tekst Marjolein Marchal illustratie Lobke van Aar 

Weg met die 
  saaie boeken

L
eren uit een boek behoort nog niet helemaal tot de 
verleden tijd, maar om nou te zeggen dat het po-
pulair is onder studenten? Niet echt. Het is saai. 
Zeker vergeleken met het leren met behulp van di-
gitale leermiddelen. De opleiding Geneeskunde 

zet steeds meer in op e-learning – onder meer om het leren 
leuk te maken en te houden. Inmiddels zijn er 75 e-lear-
ningmodules beschikbaar voor studenten. Het gaat echter 
niet primair om ‘verleuking’, legt programmamanager e-
learning van het Erasmus Medisch Centrum Mary Dank-
baar uit. “Wat vooral belangrijk is, is het interactieve ka-
rakter van de e-learningmodules, waardoor de effectiviteit 
van het leren wordt vergroot.”
De geneeskundestudent opent online een zelfstudiemodu-
le, bijvoorbeeld over het inbrengen van een infuus. Stap 
voor stap maakt hij kennis met allerlei materialen (typen 
naalden en infusen) en de procedure. Aan de hand van tek-
stuele uitleg met foto- en videomateriaal, leert hij welke 
naald op welke manier dient te worden gebruikt. Vervol-
gens doorloopt hij een aantal vragen, om te toetsen of alles 
is begrepen. En, het belangrijkst: hij krijgt direct te zien of 
zijn antwoord juist is, inclusief uitleg over waarom wel of 
niet.
De nieuwe generatie studenten is vertrouwd met ict-toe-
passingen en leert op een andere manier, zo blijkt uit on-
derzoek. De leerstijl van de jonge student valt te typeren 
als interactief, sociaal en resultaatgericht. Visuele input en 
leren door te doen, sluiten beter bij hem aan dan kennis 
opslurpen uit een boek. Juist daarop wil de opleiding van 
het Erasmus MC inhaken. 

Interactieve	zelfstudie		“Al jaren maken 
we gebruik van leermiddelen die interactief van aard 
zijn, zoals cd-roms”, vertelt Dankbaar. “Het gaat dan 
om ondersteuning bij het verwerven van basiskennis, 
bijvoorbeeld van anatomie, of om kennis van klinische 
beelden over te dragen, bijvoorbeeld over hoe een klinische 
aandoening eruit ziet. Dit type onderwijs, gericht op 
basiskennis, wordt nu steeds meer web based toegepast.”
E-learning inzetten voor het verwerven van vaardigheden 
is een stuk nieuwer, vertelt ze. “Bij de geneeskundeoplei-
ding gaat het om bijvoorbeeld medisch-technische of om 
communicatieve vaardigheden. Dat zijn vaardigheden die 
je in de praktijk moet opdoen, maar waarop studenten zich 
uitstekend kunnen voorbereiden door middel van interac-
tieve zelfstudie.” 
Naast interactiviteit is authenticiteit een pluspunt van di-

gitale modules: demonstratievideo’s met echte patiënten 
geven studenten een goed beeld van hoe het in de praktijk 
toegaat. En dat sluit goed aan bij de leerstijl van de student 
van nu.

Goede	combinatie		De e-learningmodules 
vervangen het bestaande onderwijs niet, maar vullen 
het aan. Dankbaar: “De student bereidt zich thuis erg 
gericht en goed voor op kleinschalig onderwijs. Dat 
betekent dat het kennisniveau stijgt – en daarmee ook 
het studierendement.” De eerste drie jaar van de studie 
besteedt de Rotterdamse geneeskundestudent zo’n 20 
procent van zijn zelfstudietijd aan e-learningmodules. 
Dat komt neer op ongeveer drie uur per week. Tijdens 
de coschappen speelt e-learning nog een kleinere rol. 
“We hebben nu wel een pilot met digitale kennistoetsen. 
Bij chirurgie toetsen we nu digitaal via Blackboard, in 
plaats van met een mondeling examen. Dat leidt tot meer 
objectieve toetsing”, aldus Dankbaar.
Studenten reageren zonder uitzondering positief op de e-
learningmodules, vertelt Dankbaar. De mix van contact-
onderwijs met digitaal onderwijs vormt een goede combi-
natie. Het biedt de student veel flexibiliteit, want hij kan 
waar en wanneer hij wil werken aan zijn kennis en vaar-
digheden. De modules zijn zeer doelgericht, dus leert de 
student efficiënter. De vele foto’s en video’s zorgen ervoor 
dat de stof echt tot leven komt, waardoor studeren geen 
saaie bezigheid meer is. Met als uiteindelijk resultaat dat 
de student zich goed voorbereidt op de les, informatie goed 
opneemt en die ook doelgericht kan toepassen. “Studeren 
wordt hierdoor leuker en efficiënter, je krijgt meer persoon-
lijke feedback”, vat Dankbaar het samen. De studieboe-
ken die voorheen zo’n belangrijke rol speelden, verworden 
steeds meer tot naslagwerken. 
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Paardrijden is niet voor tutjes
De Rotterdamse studentenruitervereniging Marcroix ontving op 24 en 25 april studentenruiters uit 
het hele land voor de jaarlijkse ‘Steden Ontmoeting’: een weekend vol dressuur, springen, feesten en 
gezelligheid. EM nam zondag een kijkje op de Rotterdamsche Manege in Kralingen.        
  tekst Lindemarie Jongste fotografie Ronald van den Heerik

Vol overgave stuift paard Igor met amazone Louise Sleutel van de Groningse 
ruitervereniging Parafrid over een hindernis tijdens de voorrondes van de 
springwedstrijd. De deelnemers rijden op ‘vreemde’ paarden en worden 

daarom vooral op stijl beoordeeld: heeft de ruiter controle over het paard, straalt de ruiter 
rust uit en hoe is zijn of haar houding?

#1
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“Dit is nu een typisch paardenmeisje”, fluistert 
Frederique van ’t Groenewout, lid van Marcroix. 
“Wij zijn dat zeker niet, want we praten over 

veel meer dan alleen over paarden.” Lullige opmerkingen krijgen 
de – voornamelijk blonde – Marcroix-dames wel eens naar hun 
hoofd geslingerd, maar dat zijn slechts vooroordelen. “Tijdens 
de jaarlijks ‘vriendjes en vriendinnetjesdag’ horen we vaak dat 
paardrijden ‘toch best zwaar is’, dus zeker niet voor tutjes”, 
lacht Van ’t Groenewout.

#2

Deze studente is 
zelfs tijdens de 
lunch nog helemaal 

in de sfeer van ridders en prinses-
sen – het thema van de stedenont-
moeting. Dit kwam vooral tot ui-
ting tijdens het feest in discotheek 
Bikini op zaterdagavond, waar ie-
dereen was uitgedost als stoere rid-
der of beeldschone prinses. 

#3

Hoe maak je een paardrijdwedstrijd 
studentikoos? Laat de finalisten elk een 
borrel drinken voordat ze moeten rij-

den! Met lichte tegenzin gooien beide dames de jenever 
– het huisdrankje van Marcroix – naar binnen. Dat 
valt niet mee zo midden op de dag, zeker als je nog een 
kater hebt van de avond ervoor.  >>

#4
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Zittend in een Mini Cooper Cabrio, bekijken de 
twee juryleden de dressuurproefjes. Dit keer is de 
auto van één van de juryleden, maar soms stelt een 

autodealer een aantal exemplaren ter beschikking voor de jurering. 

Deelnemers van de stedenontmoeting die op zon-
dag niet meer in actie komen, kunnen een tochtje 
door Kralingen en het Kralingse Bos maken op 

een menkar. Andere weggebruikers moeten regelmatig uitwijken 
voor de brede menkar, die wordt getrokken door President. 

#6

#7

Blijkbaar heeft paard Lulu hon-
ger, lettend op de aanwijzing op 
het bord: ‘veel hooi’. #5

MARCROIx
Marcroix werd 85 jaar geleden opge-
richt als ondervereniging van het Rot-
terdamsch Studenten Corps en de 
Rotterdamsche Vrouwelijke Studen-
ten Vereniging. De verenigingsnaam 
is afgeleid van het wonderpaard Mar-
croix, dat op de Olympische Spelen in 
1928 in Amsterdam en in 1932 in Los 
Angeles verschillende gouden, en een 
zilveren medaille won. De club telt 25 
leden, waaronder twee mannen. Sinds 
vorig jaar is Marcroix lid geworden 
van de Sportraad. Hierdoor mogen 
studenten met een sportkaart met 
korting rijden op de Rotterdamsche 
Manège. 
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KAFTWERK

Wie regelmatig de Amerikaanse televisieserie Mad 
Men (over de reclamebusiness in de jaren ’60) volgt, 
weet: vroeger pafte en zoop men behoorlijk wat af 
op het werk. Tegenwoordig wordt er niet meer ge-
rookt (of gedronken) in kantoren, maar de verande-
ringen zijn grootschaliger. Was roken vroeger nog 
‘innovatief ’ en ‘hip’, tegenwoordig is dat wel an-
ders, meent Maartje Schaap. Zij promoveert 26 mei 
op haar onderzoek naar het verband tussen rookge-
drag en sociaaleconomische klasse in verschillende 
Europese landen. 
“De hoger opgeleiden begonnen met roken omdat 
het nieuw was, maar zij waren ook de eersten die 
stopten toen er informatie beschikbaar kwam over 
de gezondheidsrisico’s”, vertelt Schaap. Tegenwoor-
dig is ‘gezond leven’ juist hip, waardoor hoger op-
geleiden steeds minder zijn gaan roken. Gevolg: in 
Nederland roken lager opgeleiden tweemaal zoveel 
als hoog opgeleiden. Resultaat is een slechtere ge-
zondheid in de eerste groep, bijvoorbeeld door meer 
gevallen van longkanker.

Succesvolle	campagnes		Hoewel die 
grote verschillen slecht nieuws zijn voor de lagere 
sociale klassen, is er ook iets positiefs te melden: 
overheidscampagnes die mensen aansporen te 
stoppen met roken, werken. “Spotjes, meer accijns 
op sigaretten, rookverboden op bepaalde plekken: 
het werkt echt.” Helaas verkleint het beleid de 
verschillen verder niet. Daarvoor moet je de lager 
opgeleiden specifieker benaderen, denkt Schaap. 

“Het blijkt te helpen om bepaalde wijken en 
groepen actief aan te spreken, gesprekken te voeren, 
nicotinepleisters uit te delen, enzovoorts.”
Desondanks blijven er altijd mensen over bij wie 
dat níet werkt. Als je zo iemand bent die het maar 
niet voor elkaar krijgt om te stoppen, hoeft dat geen 
blijk te zijn van een zwakke wil. Nee, de schuld kan 
best weleens bij je DNA liggen. Niet alleen bepalen 
genen of je kunt stoppen; ze bepalen ook of je über-
haupt vatbaar bent voor het beginnen met roken en 
zélfs hoeveel je gaat roken als je eenmaal begonnen 
bent. Die conclusie volgt uit het grootschalige gene-
tische onderzoek TAG (Tobacco and Genetics Con-
sortium), waaraan ook onderzoekers van het Eras-
mus MC meewerkten. 

Drie	genen		“We vonden de genen door 
74.000 mensen met elkaar te vergelijken”, legt 
Henning Tiemeier van het Erasmus MC uit. Door te 
vergelijken welke genen mensen met de onderzochte 
eigenschappen vaak gemeen hadden, vond Tiemeier 
drie kandidaten. De eerste, een gen dat bepaalt hoe 
efficiënt nicotine wordt opgenomen, bepaalt hoeveel 
je gaat roken. De twee andere gevonden genen 
hebben in functie een iets onduidelijkere link. “Het 
‘stoppen met roken’-gen doet iets met dopamine”, 
vertelt Tiemeier. Dopamine is een stofje in de 

hersenen dat medebepaalt hoe toegankelijk iemand 
is voor nieuwe prikkels, of hoe gemakkelijk iemand 
uit te dagen is. “Dat gen vertelt waarschijnlijk iets 
over de aanleg voor verslaving in algemene zin.” 
Het derde gen, dat bepalend is voor het beginnen 
met roken, codeert voor de aanmaak van BDNF 
(brain-derived neurotrophic factor), een stofje dat 
invloed heeft op (onder andere) het geheugen en de 
pijnverwerking. Onbekend is nog wat de link met 
roken precies is van dit gen.
Het belangrijkste vindt Tiemeier dat mensen gaan 
beseffen dat rookgedrag genetisch bepaald is. “In 
het maatschappelijk debat wordt gesteld dat men-
sen ‘gewoon moeten stoppen’, maar daar moeten we 
nu toch wat genuanceerder over gaan denken.” Hij 
benadrukt dat rookverslaving een echte ziekte is.
Ook Schaap denkt dat het genetisch onderzoek een 
belangrijke rol kan spelen in de maatschappelijke 
discussie. “Door het genetische verhaal gaan we 
misschien beter begrijpen waarom iemand gaat ro-
ken. Het debat moet niet alleen meer gaan over of 
het slecht voor je is. Tiemeier: “Sociaaleconomische 
en genetische factoren worden misschien nog teveel 
onderbelicht. Roken is niet alleen een kwestie van 
vrije wil.” GH

Waarom rookt 
u eigenlijk 
(niet)? 
Lager	opgeleiden	roken	meer	dan	hoger	opgeleiden,	
overheidscampagnes	tegen	het	roken	hebben	effect,	en	
hoeveel	je	gaat	roken	is	genetisch	bepaald.	Dat	zijn	(on-
der	andere)	de	resultaten	van	twee	recente	rookonder-
zoeken	aan	de	EUR.	

Het	‘bevroren’	mensenhart	op	het	
kaft	van	het	proefschrift	van	Wil-
lem-Jan	Flu	is	de	spreekwoordelijke	
ijsberg	uit	zijn	titel:	Symptomatic 
Atherosclerosis – the tip of the ice-
berg.

“Mijn medepromovendus Michiel Voûte 
heeft het kaft ontworpen naar aanlei-
ding van een idee van mij. Hij is heel 
goed met Photoshop en heeft er nog best 
wat tijd in gestoken om het helemaal 
goed te krijgen. 
Het idee kreeg ik door het kaft van het 
boek Het slimme onbewuste van Ap 

Dijksterhuis, waarop ook een ijsberg 
stond. Het beeld past goed bij mijn on-
derzoek naar slagaderverkalking, waar 
zich achter een afwijking aan één slag-
ader vaak nog onbekende problemen in 
andere slagaders verschuilen.
Wij onderzochten mensen die een opera-
tie ondergingen aan één van de grote 
slagaderen: de beenslagader, buikslag-
ader, halsslagader of kransslagader. Als 
daar door verkalking een vernauwing of 
verbreding was opgetreden, bleken die 
patiënten vaak ook een grotere kans te 
hebben op een afwijking aan één van de 
andere slagaderen. Ook als zij daar zelf 

nog geen klachten van ondervonden. 
De patiënten bij wie dat het geval was, 
bleken een verhoogd risico te hebben na 
de operatie te overlijden. 
Nieuw aan ons onderzoek was dat we 
per patiënt alle slagaders bekeken. In de 
toekomst weten cardiologen hierdoor 
dat wanneer ze problemen vinden bij de 
kransslagader bij het hart, het heel goed 
kan dat er in andere slagaders óók een 
probleem is. Net zo goed kan een vaat-
chirurg bedenken dat er bij problemen 
in één van de slagaders een verhoogd ri-
sico is op afwijkingen aan het hart.” GH

Scène uit de serie  Mad Men
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FESTIVAL

De	winter	is	definitief	voorbij	en	er	staat	
weer	een	denderend	festivalseizoen	voor	de	
deur.	Voor	alle	liefhebbers	is	Musica Repu-
blica	de	kick off	voor	een	zomer	vol	dansen	
en	sjansen.

Het einde van het studiejaar komt steeds dichterbij 
en we kijken uit naar een paar weken zonder 
colleges, tentamens en studieboeken. Voor wie 
nu alvast een beetje in de vakantiestemming wil 
komen, is Musica Republica een goed begin. 
Op 5 juni nemen de dj’s in het Sidelingepark in 
Overschie je mee op een muzikale wereldreis. Het 
festival voert je mee op een trip langs de hipste en 
muzikaalste wereldsteden en biedt een breed scala 
van uiteenlopende muziekstijlen. Liefhebbers van 
house, techno, R&B en hiphop kunnen hun hart 
ophalen bij de verschillende podia die ieder een 
wereldstad voorstellen, waaronder Miami, Berlijn, 
New York en Havana. Voor degenen met de zomer 
in hun bol is de speciale dag- en nachtprogramme-
ring in Havana een echte must. Overdag klinken 
de zomerse klanken van de lekkerste salsabands, 
maar  zodra de zon onder gaat verandert het 
podium in een Cubaanse nachtclub waar je kunt 
proeven van het zwoele, meeslepende nachtleven 
van Havana. Tussendoor kun je een hapje eten en 
met een zomerse cocktail in je hand lekker loungen 
op de Boulevard, of een kijkje nemen op de beurs 
met lifestyle-producten en danceworkshops. IW

Voor kaarten en meer informatie: www.musicare-
publica.com

Zomerse stedentrip

In de vorm van een tentoonstelling, optre-
dens en demo’s wordt de vrouwelijke invloed 
op hiphop gepresenteerd. Hoewel je bij 
hiphop misschien niet direct aan vrouwen 
denkt, doen zij toch al sinds het ontstaan 
van hiphop, in het New York van de jaren 
zeventig, actief mee. De tentoonstelling 
geeft aan de hand van mode, dans, muziek, 
beelden en film een overzicht van vrouwelij-
ke hiphop. Deze vijf gebieden belichten elk 
een bepaald aspect van de subcultuur. Wat 
is er allemaal te zien? In het kader van mode 
en stijl toont Rotterdams eigen streetstylist 
Isis Vaandrager de oldskool en nieuwste hip-
hopstijlen. Op dansgebied worden tien vrou-
welijke Rotterdamse hiphopsters vastgelegd 
door filmtalent Yoji Moniz. Elk brengen ze 
hun eigen stijl voor de camera. Behalve een 
rijke collectie muziekvideo’s van vrouwelijke 
hiphopartiesten, een serie zeefdrukken met 
de meest invloedrijke internationale graf-
fitiartiesten, en films die de vrouwelijk kant 
van hiphop tot leven brengen, worden er 
in Rotterdam diverse events georganiseerd 
met onder meer muziek- en dansoptredens, 
workshops en battles. IW

De tentoonstelling is te zien van 15 mei tot 10 juli 2010 in ’t Gemaal op Zuid, Pretorialaan 141. 
Open: woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 17 uur. Toegang is gratis. Voor meer informatie: 
www.hmr.rotterdam.nl

De vrouwelijke kant van hiphop
Het	Historisch	Museum	Rotterdam	zet	met	de	tentoonstelling	Where my girls at?!	in	’t	Ge-
maal	op	Zuid	de	vrouwelijke	kant	van	hiphop	in	de	schijnwerpers.	Een	internationale	ten-
toonstelling	met	een	Rotterdamse	twist.

TENTOONSTELLING

EM vraagt elk 
nummer een EUR-
medewerker om een 
uitgaanstip. Berk 
Ataman, marke-
tingdocent aan de 

RSM, adviseert de Engelstalige 
Shakespeare-uitvoeringen op 
het Holland Festival.

Waarom moeten we naar Shakespeare? “De 
producties zijn het resultaat van een Trans-
Atlantische samenwerking tussen de Brooklyn 
Academy of Music, The Old Vic en Neal Street. 
Beide stukken – As you like it en The Tempest 
– zijn begin dit jaar in New York in première 
gegaan en gaan sindsdien de wereld over. Ze 
worden geregisseerd door Sam Mendes, die ook 
de film American Beauty maakte. Een nieuwe 
interpretatie van klassiek werk dus.”

Sam Mendes is een grote naam. Vandaar het 
enthousiasme? “Ik ben geen echte cinemafan, 

dus zijn films ken ik verder niet. Ik werd vooral 
aangetrokken door de bekende theatergezel-
schappen, en door Shakespeare. Op papier is 
het een spannend project. Het kan een enorme 
flop zijn of een gigantisch succes. Maar de 
critici zijn tot nu toe positief.” 

Het Holland Festival zelf, is dat niet heel erg 
‘highbrow’? “Vind ik niet. Er wordt misschien 
minder gestreefd naar vermaak dan normaal 
in het theater. Maar dat is prima. Het Holland 
Festival is een van de weinige mogelijkhe-
den om in Nederland buitenlands theater te 
bezoeken. Door de combinatie van disciplines – 
opera, muziek, theater en dans – lijkt het erg op 
het Istanbul Festival, waar ik altijd heen ging 
toen ik nog in Turkije woonde. Ik kijk er elk jaar 
naar uit.”GM

Het Holland Festival vindt plaats van 1 tot en 
met 23 juni in Amsterdam. ‘As you like it’ en ‘The 
Tempest’ staan op het programma voor 4,5 en 6 
juni. Meer info: hollandfestival.nl

‘Klassiek werk in nieuw jasje’
FESTIVAL

Musica Republica

De vrouwelijke kant van hiphop (foto: 
Ruud Baan; styling: Isis Vaandrager) 
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Een bunker is het. Niet meer, niet min-
der. De sociëteit heeft dikke muren en 
weinig ramen. De grote zalen zijn ge-
vuld met honderden studenten, man-
nen en vrouwen door elkaar vandaag. 
Als EM het corporale hoofdkwartier 
bezoekt, is het Walhallaweek, een 
jaarlijks terugkerende themaviering. 
Dit jaar draait het om ridders. Extern 
ingehuurde uitsmijters leunen op kan-
telen en op een podium is iemand met 
een figuurzaag in de weer geweest om 
een middeleeuws torentje na te ma-
ken. Af en toe komt er een verkleed 
corpslid voorbij, maar dat mag geen 
naam hebben. De meeste mensen zien 
er toch gewoon uit zoals ze er normaal 
uitzien. Lekker veilig. 
Het verschil met een boerendisco is 
nauwelijks te zien. Er zijn donkere 
hoekjes en in de gangen wordt ge-
schreeuwd. De dj draait dertien-in-
een-dozijn clubhouse, de zalen worden 
slechts hier en daar opgefleurd met 
een knipperende lamp. Voor de gele-
genheid is het hele pand open. De 
vloer ligt bezaaid met kapotgetrapte 
plastic bekertjes. Ze drijven op een 
dikke laag bier, in de toiletten op pis. 
Jongens beuken onverschillig tegen el-
kaar op. Een goed gesprek met een 
toevallige voorbijganger behoort niet 
tot de mogelijkheden. Daarvoor zijn 

ze te dronken, of te druk bezig met 
hun schreeuwerige, geforceerde Van 
Binsbergen-act. ‘Rijg die draak aan je 
lans’, is het credo van de week. De 
meisjes laten het zich gretig welgeval-
len, maar het geheel heeft iets weg van 
een verveeld en obligaat uitgevoerd 
paringsritueel. Dit zou Neerlands 
hoop moeten zijn, de toekomst van het 
land. Maar het zijn net zwijnen in hun 
stal.De entree bedraagt twaalf euro 
vijftig, maar, zo wordt aan de deur 
vergoeilijkt, dat komt omdat het een 
bijzondere dag is. De acts: DJ Paul 
Elstak en de Hermes House Band. Die 
laatste wordt onthaald als een wereld-
act, maar is in feite niet meer dan een 
jaarlijks wisselende groep muzikale 
studenten. Ze teren al jaren op de hit 
die hun voorgangers midden jaren ne-
gentig hadden met de Gloria Gaynor-
cover I will survive. Toch moet gezegd 
worden: ze krijgen het voor elkaar dat 
de ingekakte koorballen en masse met 
de handen de lucht in gaan. De collec-
tieve emotie die de zaal vult bij de 
aanhef van clubliederen is aansteke-
lijk. 
Alleen jammer dat wansmaak verhe-
ven lijkt tot deugd. En dat mensen met 
een licht afwijkend uiterlijk, zelfs op 
een open avond, aangekeken worden 
alsof ze van Mars komen. GM

Een echte ballentent
De Bikini is	de	studentendiscotheek	van	verenigingen	RSC	en	RVSV.	De	
sfeer	is	‘typisch’	en	laat	weinig	ruimte	voor	andersgestemden.	Zó	stu-
dentikoos	dat	het	bijna	agressief	wordt.

Bier:	€	1,10	(Heineken)
Sfeer:	5

Studentikoosheid:	10
Sjanskansen:	8

De Bikini Robert Baeldestraat 55

UIT/GAAN

Rotterdam	is	dit	jaar	Design-
hoofdstad	tijdens	het	jaarlijk-
se	European Design Festival.	
Volkomen	terecht,	want	de	
stad	barst	van	het	ontwerpta-
lent.	

Tijdens het festival staan Europees 
design en specifiek grafisch design 
centraal, compleet met alle regiona-
le verschillen en overeenkomsten.  
Dit jaar ontmoeten meer dan vijf-
honderd ontwerpers uit Europa el-
kaar in Rotterdam om te netwerken 
en elkaar te inspireren. En er zijn di-
verse activiteiten in de stad. 
Exposities: Verschillende Rotter-
damse organisaties verzorgen expo-
sities in de stad. Zo organiseert het 
Design Platform Rotterdam de ex-
positie ‘Ideeën uit Rotterdam’, een 
tentoonstelling in de hal van het 
stadhuis, waarin producten van 
Rotterdamse ontwerpers te zien 
zijn. 
Designwandelingen: Gedurende 
het festival kun je kiezen uit vier 
verschillende wandelingen langs al-

lerlei lokale ontwerpbureaus. Je 
krijgt de kans om een kijkje te ne-
men bij je favoriete ontwerpers en 
kunt hun werk bewonderen.
Seminars en Workshops: Studenten 
van de Willem de Kooning Acade-
mie nodigen op 27 mei hun held uit 
tijdens een special edition van de 
‘Heldenavond’ in Lantaren/Ven-
ster. Tijdens deze interactieve 
avond spreekt een internationale 
held op het gebied van beeldende 
kunst en vormgeving over het de-
signvak. Op 29 mei organiseert het 
Design Platform Rotterdam samen 
met Rotterdam Media Commission 
een debat in Arminius over de bete-
kenis en zichtbaarheid van de crea-
tieve industrie in Rotterdam. 
Design Award Uitreiking: Hoogte-
punt van het festival is de Design 
Award-uitreiking aan Europese ont-
werpers, op zondagavond. Vooraf-
gaand aan de uitreiking is er in de 
hal van het stadhuis een receptie 
met hapjes en drankjes. De uitrei-
king zelf vindt plaats in concertge-
bouw De Doelen, met deelnemers 
uit 31 verschillende Europese lan-
den en met een gekwalificeerde ju-
ry. Na afloop is het tijd voor een 
feestje en een glas bubbels in club 
Dado. IW

Voor meer informatie: www.europe-
andesign.org

Design in Rotterdam
FESTIVAL

Scène uit The Tempest



EM SERVICE
EM Service is de informatie-
rubriek van Erasmus Maga-
zine, waarin faculteiten, 
studentenverenigingen, af-
delingen en andere interne 
organisaties van de Erasmus 
Universiteit gratis niet-com-
merciële mededelingen 
kunnen plaatsen. MAIL 
NAAR: SERVICE@EM.EUR.NL
Nadere informatie bij 
Erasmus Magazine, 
tel. 010-4081115.

Volgende verschijningsdata 
EM 19 - do 10 juni 
(deadline di 1 juni)
EM 20 - do 24 juni 
(deadline di 15 juni). 
Dit is het laatste nummer 
voor de zomer.

EUR-BERICHTEN
UB gesloten 
zondag 23 en maandag 24 
mei (Pinksteren). Aange-
vraagde boeken kunt u de 
eerstvolgende werkdag van-
af 9.00 uur afhalen.

Erasmus Podium
Steeds vaker staan weten-
schappers van de EUR en 
Erasmus MC op publiekspo-
dia in Rotterdam, om een le-
zing te geven en/of in dis-
cussie te gaan over weten-
schappelijke en maatschap-
pelijke ontwikkelingen. On-
der de noemer Erasmus Po-
dium werken allerlei instan-
ties binnen en buiten de 
universiteit samen aan de 
programmering. Voorbeel-
den? Donderdag 27 mei ‘De 
Kwestie Live’ in zaal De Unie 
over de ‘maakbaarheid’ van 
politici, met o.a. prof. Dick 
Houtman; maandag 31 mei 
het Wetenschapscafé met 
prof. Wiro Niessen over de 
modernste beeldvorming-

technieken in de genees-
kunde. Op de website www.
erasmuspodium.nl staat het 
actuele programma. Ook 
medewerkers en studenten 
kunnen zich via de website 
aanmelden voor updates 
via de EP-nieuwsbrief

Contact met de media?
Een wetenschappelijk ver-
haal presenteren voor een 
breed publiek is wezenlijk 
anders dan een presentatie 
voor vakgenoten. Als u con-
tact opneemt met journalis-
ten of door journalisten 
wordt benaderd, is het goed 
hier rekening mee te hou-
den. Een presentatie in de 
media vraagt een specifieke 
voorbereiding. De persvoor-
lichters van de universiteit 
adviseren u hierbij graag. 
Kijk voor meer informatie 
op: www.eur.nl/medewer-
kers/ > faciliteiten > con-
tactmedia

Studeren zonder Drempels
(fysieke of psychische be-
perking/ aandoening of 
chronische ziekte). Je kunt 
Studeren zonder Drempels 
nu ook volgen op Twitter 
(www.twitter.com/eurszd) 
en blijf zo op de hoogte van 
het nieuwste cursusaanbod.

Filosofie voor alle EUR-
studenten
Voorlichtingsbijeenkomst 
Bachelor Filosofie van een 
wetenschapsgebied.
Op donderdag 10 juni vindt 
er om 16.00 uur in Zaal CB-
037 een voorlichtingsbijeen-
komst plaats bestemd voor 
alle studenten van de Eras-
mus Universiteit die filoso-
fie willen studeren naast 
hun ‘eerste’studie. In deze 
bijeenkomst wordt het stu-
dieprogramma toegelicht. 

Er zal aandacht worden be-
steed aan de inhoud en op-
bouw van de opleiding, de 
uitstekende combinatiemo-
gelijkheden met de vakstu-
die en de te verkrijgen vrij-
stellingen. Daarbij zal ruime 
gelegenheid zijn voor het 
stellen van vragen. Verder 
informatie: www.eur.nl/fw 
en studievoorlichter Piet 
Molendijk, molendijk@fwb.
eur.nl)

Erasmus 
Studenten 
Service 
Centrum
Het centrale 

servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een 
overzicht van de diensten.
Locatie: Gebouw E, EB-hal), 
campus Woudestein.
Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen 
van 9.30 - 17.00 uur. Websi-
te: www.eur.nl/essc

Taal- en Trainingscen-
trum
Inschrijven intakes juni 
Voor studenten die van plan 
zijn een intensieve zomer-
taalcursus te gaan volgen in 
augustus of die een bewijs 
van hun taalvaardigheid no-
dig hebben, biedt het TTC in 
juni intakes Engels en 
Spaans aan. Deadline voor 
inschrijving: 4 juni. Meer in-
formatie op www.eur.nl/
ttc/taaltoets/test.

Intensieve 
zomercursussen!
Schrijf je nu in voor een in-
tensieve zomercursus En-
gels of Spaans. Deze ‘crash-
courses’ vinden plaats in de 
periode 2 – 20 augustus. In 
drie weken kun je je taalbe-
heersing met twee niveaus 
verbeteren. Deadline voor 

inschrijving: vrijdag 9 juli. 
Let op: Voor diegenen die 
een intake moeten doen: zie 
tekst hierboven. Informatie 
en inschrijven op www.eur.
nl/ttc/zomercursus

Eurekaweekcommissie
Word gids of maak deel uit 
van de Eureka-crew!
De Eurekaweekcommissie is 
weer op zoek naar gidsen 
en crewmembers voor de 
Eurekaweek 2010. De Eu-
rekaweek vindt dit jaar 
plaats van maandag 23 t/m 
donderdag 26 augustus. Wil 
jij de week meemaken als 
gids of crewmember, schrijf 
je dan vóór 28 mei in op 
www.eur.nl/eureka 

STUDENTEN-
VERENIGINGEN
Erasmus Dance Society
Lijkt het je leuk om te stijl-
dansen bij EDS? Meld je dan 
aan. Vanaf september be-
ginnen de nieuwe cursus-
sen weer, maar je kunt je nu 
alvast inschrijven als vereni-
gingslid en meedoen aan al-
le gezelligheidsactiviteiten. 
Er zijn nu zo’n 160 leden. 
Ook voor het opdoen van 
bestuurservaring zijn er ge-
noeg mogelijkheden! Meer 
informatie op www.eras-
musdancesociety.nl.

Stages via Integrand 
Rotterdam
Integrand regelt stages bij 
zowel multinationals als bij 
andere interessante bedrij-
ven. Tevens biedt Integrand 
een groot aantal afstudeer- 
en meeloopstages aan bij 
het MKB. Ook voor werkop-
drachten, Inhousedagen en 
Business Courses ben je bij 
Integrand aan het juiste 
adres. Daarnaast bieden wij 
hulp met bij het verbeteren 

van CV’s en het schrijven 
van motivatiebrieven. Inte-
resse? Check onze site 
www.integrand.nl voor de 
stage die bij jou past!

Studentenorkest EUR 
zoekt muzikanten!
Het studentenorkest van de 
Erasmus Universiteit is op 
zoek naar enthousiaste ver-
sterking! We spelen o.a. 
film- en musicalmuziek. We 
treden vooral op in Rotter-
dam: op de universiteit en 
in theaters. Zo hebben we 
vorige maand opgetreden 

in Schiebroek met de Blue 
Moonday Big Band. Op de-
zelfde dag stonden we in De 
Doelen met muzikanten 
van het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest en een Se-
negalese slagwerkgroep. 
Speel je hobo, klarinet, saxo-
foon, hoorn, euphonium, 
trombone, bas of percussie? 
Kom dan eens kijken bij on-
ze repetitie op dinsdag-
avond om 19.30 uur aan de 
Oudedijk 113. Meer info op 
www.majeur.net, of mail 
majeur@eur.nl.

SECEUR
SECEUR is a students’ non-
profit organization at the 
Erasmus University, Rotter-
dam. Seceur helps other 
non-profit organizations 
achieve their beneficial 
goals by providing them 
with the consulting advice 
and connections with soci-
ally responsible corporati-
ons. Currently, SECEUR is re-
cruiting board members 

PUB-POPQUIZ
Dinsdag 25 mei
Met live muziek door The 
Dedicated Followers of Fashion
Deze keer een speciale muziekpubquiz rondom 
het thema liefde. En natuurlijk de maandelijkse 
‘Students On Stage’.  Kom samen met je 
Pubquizteam en doe de popquiz-à-gogo nog 
eens dunnetjes over met liefdesliedjes uit de 
hele wereld, break-up-nummers en live ge-
speelde covernummers van liefdesliedjes door 
de band The Dedicated Followers of Fashion. 
Tijd: 17.30 tot 19.00 uur. Locatie: Café In de 
Smitse, T-gebouw, Woudestein. Teams kunnen 
zich vanaf 17.00 uur inschrijven. Toegang gratis, 
voertaal Engels. 
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DEBAT
Donderdag 27 mei
De Kwestie Live / De Tweede Kamerverkiezingen
Discussieavond met – naast wetenschappers van de EUR – mensen uit 
de praktijk. Met presentator Leon Verdonschot (schrijver en journalist, 
o.a. bekend van Iets met boeken) en columnist Mohammed Benzakour 
(schrijver en publicist). Kijk voor actuele informatie op www.eur.nl/sgec. 
I.s.m. Erasmus Podium, Erasmus Magazine en De Unie.  Aanvang: 20.00 
uur. De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam. Toegang gratis.
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and consultants. If you are 
interested please send your 
CV and a motivation letter 
(not more than half a page) 
to info@seceur.com, before 
the 31st of May.

SPORT
Sportraadbestuur 
2010/2011
De sportraad zoekt nieuwe 
bestuursleden. Gevraagd: 
affiniteit met sport. Be-
stuurservaring is niet nodig. 
Stuur vóór 31 mei een open 
sollicitatie met CV en moti-
vatie naar  HYPERLINK 
“mailto:info@rssr.nl” info@
rssr.nl. Meer informatie op: 
www.erasmussport.nl

Sportkaart per maand
Studenten: maandkaart € 
20, 3-maandenkaart € 40, 
halfjaarkaart € 60. Mede-
werkers/afgestudeerden/
partners: maandkaart € 30, 
3-maandenkaart € 60, half-
jaarkaart € 90. Voor meer 
informatie, waaronder de 
prijzen van de div. fitness-
toeslagen, ga naar www.
erasmussport.nl.

Sluiting Sportcentrum
Het Erasmus Sportcentrum 
is gesloten op zondag 23 
mei en maandag 24 mei 
(Pinksteren).

OVERIG
Internationale Suri-
naamse Studentencon-
ferentie
De eerste Internationale Su-

rinaamse Studentenconfe-
rentie met als thema 
‘Sustainable Development’ 
is gepland van 9 t/m 22 au-
gustus 2010 in Paramaribo 
in Suriname. 15 Internatio-
nale bedrijfskunde- of eco-
nomiestudenten kunnen 
kennismaken met het kli-
maat, de cultuur en het za-
kenleven in Suriname. Het 
belangrijkste doel van de 
conferentie is het leggen 
van contacten tussen Suri-
naamse en internationale 
studenten om wereldwijd 
internationaal begrip en 
vriendschap te kweken. 
Deelname is gratis. Voor on-
derdak en eten is gezorgd. 
Deelnemers hoeven alleen 
zelf voor hun vlucht, visa en 
reisverzekering zorgen. Heb 
je interesse? Ga dan naar 
www.isc-suriname.com.

Essaywedstrijd ‘Europa 
2030’ 
De Vertegenwoordiging van 
de Europese Commissie in 
Nederland organiseert, in 
samenwerking met week-
blad Elsevier, een Euro Es-
saywedstrijd voor studen-
ten van universiteiten en 
hogescholen in Nederland 
over het thema “Europa 
2030”. De uiterste inzendda-
tum is 7 juni. De Euro Essay-
wedstrijd is gekoppeld aan 
de Europa-lezing op 22 juni 
in de Nieuwe Kerk in Den 
Haag. De hoofdspreker is 
Herman van Rompuy, voor-
zitter van de Europese Raad, 
en inleiding door Frans Tim-

mermans, ex-staatssecreta-
ris van Europese Zaken. Stu-
denten worden uitgenodigd 
hun visie te geven op de 
toekomst van Europa. Alle 
inzenders zijn welkom bij de 
lezing. Nadere informatie 
over het thema, voorwaar-
den, prijzen, deelname en 
het wedstrijdreglement 
vindt u op de website www.
europalezing.nl.

VRIJWILLIGERS
Gezocht: jongerenverte-
genwoordigers
Wil jij de stem van jongeren 
laten horen op toonaange-
vende bijeenkomsten met 
politici en beleidsmakers? 
Meld je dan voor 24 mei aan 
als jongerenvertegenwoor-
diger Unesco of Europese 
Zaken bij NJR. Voor meer in-
fo, check  www.njr.nl/jonge-
renvertegenwoordigers

STUDENT-
ASSISTENTEN
Studentassistent Opera-
tions Research en Mo-
delbouw (RSM)
De vakgroep Beslissings- en 
infomatiewetenschappen 
van RSM Erasmus Universi-
ty zoekt een student-assi-
stent voor het vak Operati-
ons Research en Model-
bouw van het 2e jaar van de 
opleiding BScBA. Werk-
zaamheden: verzorgen - sa-
men met docenten - van 
responsiecollege, spreekuur 
en vraag- en antwoordfo-
rum op black board. 

Periode: 1 
september - 31 december 
2010 / 2 halve dagen per 
week. In aanmerking ko-
men 3e- en hogerejaarsstu-
denten uit de BScBA/MScBA 
of uit econometrie met 
goede resultaten voor wis-
kunde en daaraan gerela-
teerde vakken. Reacties 
naar dr R. Kuik, RSM Eras-
mus University, kamer T9-
54, Burg.Oudlaan 50/Post-
bus 1738, 3000 DR Rotter-
dam, tel (010) rkuik@rsm.nl 
Reageren mogelijk totdat 
de positie vervuld is.

WETENSCHAPSCAFÉ
Maandag 31 mei
De Glazen Patiënt / Beelden in de medische praktijk 
Medische beeldvormende technieken, zoals MRI, CT, echo, en nucleaire af-
beeldingstechnieken, leveren een schat aan informatie op. Over hoe mole-
culen en cellen werken, maar ook over de functie van organen. Het gebruik 
van deze technieken geeft veel inzicht in het verloop van ziekteprocessen. 
Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor (vroeg)diagnostiek en te 
volgen therapie. Om de rijke informatie uit de beelden optimaal te kunnen 
benutten wordt de analyse ondersteund door de computer. Door het auto-
matisch analyseren van duizenden MRI-hersenbeelden, kunnen bijvoor-
beeld technieken worden ontwikkeld voor een vroege diagnose van de-
mentie. Maar ook een betere voorspelling van hart- en vaatziekten be-
hoort tot de mogelijkheden. Ten slotte spelen beelden ook bij de behande-
ling een steeds belangrijkere functie. Met prof.dr. Wiro Niessen, natuur-
kundige.  www.science4you.nl. Aanvang 19.30 uur. Bibliotheektheater, 
Hoogstraat 110, Rotterdam. Toegang gratis.

FESTIVAL
Donderdag 3 juni
Smitse Fest & UR Talent
Aan het einde van het collegejaar en aan de 
start van de zomervakantie organiseert 
Erasmus Cultuur een slotfeestje op het terras 
van café In de Smitse (bij slecht weer binnen). 
Nog één keer een thuiswedstrijd van de ar-
tiesten, voordat ze vertrekken op verre reizen 
om inspiratie op te doen. Een samengevoeg-
de SOS (Students On Stage), Open Mic Night, 
Coversongfestival, Poetry Slam en Showbizz!! 
Drink een laatste glas met ons en geniet in de 
zon van diverse optredens. Onderdeel van het 
Smitse Fest is UR Talent, een talentenshow 
georganiseerd door het Unicef Student Team 
Rotterdam. Een wedstrijd waar talenten van 
diverse pluimage een act doen of optreden 
rondom de thema’s waar Unicef zich mee be-
zighoudt. Aanvang: 17.30 uur. In de Smitse, 
T-Gebouw, Woudestein, toegang gratis.
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PERSONALIA 

Professor Ido Erev
is per 1 september 2010 be-
noemd tot Visiting Profes-
sor in Behavioural Econo-
mics and Psychology bij de 
capaciteitsgroep Toegepas-
te Economie, Erasmus 
School of Economics. Op dit 
moment is Ido Erev Full Pro-
fessor bij de William David-
son Faculty of Industrial En-
gineering and Manage-
ment, Technion, in Haifa, Is-
raël.

Drs. Kees van Rooijen
wordt per 1 juni 2010 de 
nieuwe directeur van het 
Institute for Housing and 
Urban Development Stu-
dies (IHS). Van Rooijen, tot 
voor kort acht jaar lid van 
het College van Bestuur van 
de EUR volgt Nico van der 
Windt op. Van der Windt 
wordt directeur van het 
Erasmus University Centre 
for Contract Research and 
Business Support (ERBS), 
het onderdeel van de EUR 
Holding dat zich bezig 
houdt met ‘new business 
development’.

Jeroen Trommelen
docent aan de Postacade-
mische Dagblad Opleiding 
Journalistiek van de Eras-
mus Universiteit Rotter-
dam, heeft op zaterdag 24 
april 2010 de Daniel Pearl 
Award for Outstanding 
Journalism gewonnen van-
wege zijn prestaties op het 
gebied van de internationa-
le onderzoeksjournalistiek. 
Hij deed onderzoek naar de 
rol van de Nederlandse olie-
handelaar Trafigura bij het 
lozen van gif van het schip 
Probo Koala in Ivoorkust.

Drie benoemingen aan 
de Erasmus School Of 
Law: 

Prof. mr. dr. T. Cohen 
Jehoram (Tobias), hoogle-
raar Intellectueel eigen-
domsrecht, per 1 april 2010

 

Prof. mr. A.R. Hartmann 
(Arthur), bijzonder hoogle-
raar Bestuursstrafrecht
per 1 mei 2010.

Prof. mr. W.S.R. Stoter 
(Suzan), bijzonder hoogle-
raar Recht en innovatie, per 
1 mei 2010
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zoekt

voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

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

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent

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

 Op jacht naar kwaliteit
Wegens groei van onze praktijk, 
uitbreiding van onze dienstverlenende 
producten en activiteiten zijn wij op 
zoek naar kwaliteit.

Op ons kantoor te Rotterdam aan de 
Straatweg 124 hebben wij de volgende 
vacature beschikbaar:

Advocaat-stagiaire (m/v)
met interesse voor het 

arbeids- en ondernemingsrecht

Sollicitaties met uitgebreide CV kunnen 
gericht worden aan:
Van Sikkelerus en Ray advocaten
t.a.v. dhr. D.W.J. van Sikkelerus
Postbus 4353
3006 AJ Rotterdam

Of per e-mail:info@vsradvocaten.nl
website: www.vsradvocaten.nl 

HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN

LINDENBERGH ADVOCATEN
zoekt 

rechten student(e) 
in de doctoraal fase met boven gemiddelde 
studie resultaten’ die graag willen mee helpen 
met onderzoek, processtukken voorbereiden, 
adviseren etc.

Onze vakgebieden zijn: verzekerings-, be-
stuurs-, vennootschaps-, bouw- en arbeidsrecht.

Diegenen die ervaring willen opdoen en verder 
willen als advocaat zijn uitgenodigd contact 
op te nemen met Annemieke de Leeuw en of  
Diederik Lindenbergh
tel nr: 010 4369666
email:adl@lindenbergh.nl
adres: Veerhaven 7, 3016CJ Rotterdam

Advertenties
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INTERNATIONAL

For International 
students, finding 
a job in Holland 
after their studies 
is not always easy.            

>> more on page 32 >> more on page 33 >> more on page 34

The University 
advisory board 
should be ready to 
hold its meetings 
in English because  
international stu-
dents may enter.

Students that are 
desperate or lazy 
can buy a thesis 
for 150 in Kiev.         

Rotterdam is home to a fairly large 
group of international students and 
many grabbed the chance to parti-
cipate in the Rotterdamlezing Pho-
to Contest. Above is a small but ve-
ry diverse selection of their creative 
contributions. On page 4 and 5 of 
this magazine are the three prize 
winning pictures; among them a 
photo by international student Ke-
xin Wen. He and the others got 
their prizes Tuesday, May 18th pre-
ceding the Rotterdam Lecture. 
GE

Saudi med students 
want to leave
Med students from Saudi Arabia, 
studying at Groningen University, 
want to leave and want their tuition 
fees back, according to Groningen 
student union Gsb. The students ar-
rived in 2007 and their presence has 
been controversial ever since. The 
students were not selected carefully 
and their English was not good 
enough. Three years later their situa-
tion has not improved, Gsb says. 
HOP

First ever internatio-
nal student conferen-
ce Suriname 
The Latin American country of Suri-
name is to hold its first ever interna-
tional student conference in August 
2010. It is in fact the first conference 
of its kind in Latin America and stu-
dents of all nationalities are invited 
to join, including a total of fifteen 
IBA or Economics students. The con-
ference will be held at the Anton de 
Kom University In Paramaribo.
Info: www.isc-suriname.com

Internationalisation 
no big issue
Internationalisation in Dutch higher 
education will not be a big issue in 
the coming elections of 9 June. Many 
political parties only focus on small 
aspects of the issue. The freedom par-
ty of Geert Wilders wants internatio-
nals to pay for all their study costs. 
The position of PhD students is only 
mentioned by the christian democrats 
and the green party wants easier ac-
cess to our education system for inter-
nationals. Transfer

no. 18 May 2010

Rotterdamlezing Photo Contest
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The extraordinarily low rates some airlines offer are 
the result of regional subsidies to airlines, most no-
tably to Ryanair, according to Enrico Pennings pro-
fessor Applied Industrial Economics at the Erasmus 
School of Economics.  Where many of Europe’s flag 
carriers are finding it hard to stay profitable in to-
day’s volatile airline industry, Ryanair has grown to 
become Europe’s largest airline in terms of passen-
gers. Its unique business model has allowed it to do 
so, Pennings explains. Ryanair typically flies at re-
gional airports where it often is the only airline, ma-
king the region in question very dependent on Rya-
nair. The regions benefit from Ryanair’s presence, 
as new tourist markets can be, and are developed. 
Normally airlines pay the airports for landing 

rights. But when the airline has a monopoly it beco-
mes the airport that pays the airline, and in many 
cases that is Ryanair. An example is Alghero Air-
port on Sardinia, Italy, which pays Ryanair six euro 
per passenger, and it guarantees Ryanair a mini-
mum amount per plane that equals a flight with six-
ty percent  of seats occupied. The cheapest rates, for 
early booking passengers, are covered by these sub-
sidies, and airports and regions are keen to keep 
paying, because Ryanair will move to a neighbou-
ring region if they don’t. “If several airlines are paid 
these subsidies by means of negative landing rights, 
there shouldn’t be a problem”, Pennings says. “But 
if only one airline receives them, it is state aid and 
Brussels must act.” KL  

For Dutch students, finding a job in Holland 
after their studies is often not too difficult. 
International graduates face a different 
reality.                            text Hieke Voorberg                                                      

Poor Dutch skills and a too limited knowledge of 
Dutch culture and society often prove too large 
an obstacle between international graduates and 
potential employers. Are there any employers who do 
hire internationals? 
Carolina Rusinek (30) is on the phone and speaks 
rapid Portuguese to an entrepreneur in her native 
Brazil. Carolina, a Business Administration 
graduate, moved to the Netherlands three years ago 

after having met the love of her life. Today she is a 
Business Development consultant at EVD, an agency 
of the ministry of Economic Affairs in The Hague. She 
helps Dutch businesses taking their first steps onto 
foreign markets, like in her case, Brazil. She speaks 
fluent Portuguese, English and Dutch, and as a result 
she is a valuable employee in Holland. 

Added Value  So, to be a little less familiar 
with Dutch culture and society, or even with the 
language does not always prove to be an obstacle. 
Many Dutch businesses are active on foreign markets 
and they like the internationals because of their multi-
cultural background, international experience and 
specific language skills. “Multinationals for example, 
but also multinationals from abroad with their 
regional HQs in the Netherlands”, Carolina says. 
The next step is your studies and your specialisation. 
Some management positions appear to be open solely 
for the Dutch. The ministry of Foreign Affairs for 
example only hires people whose Dutch is absolutely 
perfect. Graduates looking for management positions 
within the government may want to change their 
expectations. “Retrain yourself and apply for 
positions where the Dutch nationality is less relevant, 
and be flexible in that”, Caroline advises. 

Diversity  Another difficult area would 
be the fiscal sector. Applying for a job as tax 

specialist requires one to have a very high level of 
understanding of local fiscal legislation. This is 
certainly the case at multinational auditing firm 
PricewaterhouseCoopers in Rotterdam. However, 
this firm – with offices in 151 countries – does recruit 
internationals, “especially people from the regions 
where we are growing, like China, India and Brazil”, 
Walter de Zeeuw, board member and responsible for 
human capital, explains. “It is an advantage if the 
applicant knows his or her way in these countries and 
can help us serve our local customers better. English is 
our first language, so it is not necessary for everyone 
to speak Dutch. However, some knowledge of Dutch 
is an advantage.” That said, Walter is an advocate of 
diversity. “A Japanese employee often has great eye for 
detail, someone from Spain brings creativity and so 
on. The greater the diversity in terms of sex, culture 
and native language, the more valuable the input is 
and the better developed the end product becomes.”

Carolina has an extra tip for international students 
who consider looking for a job in the Netherlands 
after their studies: extracurricular activities. “In the 
Netherlands this looks real good on your CV. Also, 
you build up a network this way. Once you have 
applied, expect some rather direct questions in the 
interviews. This isn’t normal in many other cultures 
but here it is. And don’t be late, but that speaks for 
itself.”  

air transport companies

career

‘Regions sponsor Ryanair’

Internationals on the hunt for jobs in Holland

Tips
•  Apply with multinationals and stress the added value of being an international
• Learn Dutch
•  Get in touch with Dutch businesses, for example during the international trade days of the Dutch 
 Chamber of Commerce
•  Learn about Dutch businesses during the Step in-house days (www.stepweb.nl)
•  Follow a course ‘applying for work for highly educated internationals’ (sollicitatiecursus voor 
 hoogopgeleide allochtonen) at the CWI (www.werk.nl)
•  Be flexible as far as retraining is concerned.      
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IBA students Mikus Krams and Alexandru Cogut 
have put themselves forward for the university ad-
visory board. They do not speak Dutch, but this is 
the language spoken during the meetings of the 
board. Krams wants to join the board to improve 
the position of the EUR’s internationals. “When a 
non-Dutch speaking person enters the board, the 
university is forced to take action. This is a good 
thing because now the university does not feel the 
need to internationalise, even though they say they 
are doing just that”, Krams argues.
The university advisory board still functions fully 
in Dutch: the documents, the meetings, the minu-
tes and its members. “We discussed it in one of our 
meetings, however there was never the urgency to 
actually do something about it. ‘we’ll see what we 
do whenever we get to that point’, has been the 
prevailing attitude, according to retiring chairman 
of the board, Harry Daemen. 

Risky strategy  Even though Daemen 
believes this to be a ‘risky strategy’, he also 
believes the switch will not lead to major 
problems. However, secretary of the board 
Jacqueline Baars, says switching to English cannot 
happen overnight: “Probably, it will be a matter 
of time for that to happen.” The board can learn 
from RSM’s representative advisory board, which 
in 2007 changed – cold turkey – from Dutch 
to English. The reason: a non-Dutch speaking 
member. But the appointment of dean George Yip, 
not from Holland, also played a role. 
According to Catheleyne Jurgens, secretary of 
RSM’s faculty board, the switch to English went 
without a hitch. “Only preparing the documents 
and the minutes took a little longer.” Today four 
out of the ten members do not speak Dutch and 
the meetings proceed smoothly in English, accor-
ding to Jurgens. “The academic staff and the stu-
dents are managing well and if somebody doesn’t 
know a word, there’s always someone who does.” 

But Jurgens wonders whether some typically Dut-
ch concepts can be properly translated, such as in-
stemmingsrecht or ‘medezeggenschap’ (the right 
to consent and employee participation). 

Different path  At the Erasmus School 
of Economics a different path was chosen in the 
form of a preparation trajectory, in order to be 
ready when the first non-Dutch member comes 
knocking on the door. The largest education 
commission does already meet in English, and 
the meetings between programme coordinators, 
student representatives and buddy trainers are 
also in English.
“All information from the Dean to the faculty is 
sent in both languages”, Wouter van den Brink 
says. He is secretary of the faculty board and poli-
cy advisor at ESE. In the mean time, a programme 
has been launched to improve the English skills of 
employees at all levels. 
Mikus Krams does not expect all documents and 
minutes to be translated into English if he enters 
the university advisory board, except for those 
that he will be concerned with. “That would be ob-
vious. And the same thing with the meetings. I 
would appreciate it if English is spoken, but if the 
conversations deal with topics I am not involved 
with, English isn’t a must.”
Daemen does not seem too concerned either. Des-
pite the fact that a real decision has been post-
poned for a long time now, the introduction of a 
non-Dutch board member should not lead to ma-
jor problems. “There are transition tricks we can 
come up with: Instead of documents of 80 pages, 
we’ll have a summary in English. That would ma-
ke everybody happy, I’d say.”  

Check EM Online to see whether one of the IBA stu-
dents has been elected into the University advisory 
board and how the university deals with the langu-
age question.

Is the University advisory board ready to hold its meetings in English? There is no specified plan. 
The board should take action soon though, because one or several international students may 
enter the board.           text Lindemarie Jongste and Wieneke Gunneweg illustration Bas van der Schot

English gaining a foothold in 
representative advisory body

Gail Whiteman

Urban Eco Action
Most of us live and work in big cities, and we 
like it this way.  We like the things cities offer 
(clubs, museums, architecture, restaurants, 
friends, fashion, and yes, universities).  But it 
doesn’t take a scientist to realize that city life 
puts strain on well-being, whether the root cau-
se is a neighbour partying too loud and too late, 
a vandal breaking into our car, someone stea-
ling our bike, or air pollution choking our lungs.
I love cities when there’s lots of great things 
to do, and people to meet.  I hate them when I 
can’t find an easy place to put my kayak in the 
water, or can’t find a green space without a 
café.  I also know the world can’t live without ci-
ties, and that they are the front-line in sustaina-
bility.  Cities consume 75 percent of the world’s 
energy, and produce 80 percent of all GHG 
emissions.  Cities also provide opportunities to 
green our world and can provide efficiencies in 
transportation and other sectors that reduce 
per capita impact.  
Major cities like Rotterdam have taken bold 
steps in committing to reduce their carbon 
emissions by 50% by 2025.  But it’s a tough 
job.  Organizations like the Rotterdam Climate 
Initiative play a critical role in building new eco 
networks and encouraging sustainable innova-
tion.  Companies also have a part to play.  
Take the example of Cisco and the Urban 
EcoMap, available in San Francisco and 
Amsterdam, two cities with similar population 
sizes but different residential footprints.  Most 
of Amsterdam’s emissions come from energy 
use (50.0%), while most in San Francisco come 
from transportation (78.1%).  And despite 
Amsterdam’s significantly lower residential 
CO2 per capita (4.3 tonnes vs. 8.2 tonnes), some 
neighbourhoods perform better than others 
(e.g., the Centrum is the worst and Westerpark 
is the best).  That’s the beauty of this pilot:
Urban EcoMap gives every person the ability to 
see the collective results of individual climate 
change actions, while also motivating people to 
make responsible environmental choices and 
creating competition among neighborhoods to 
reduce their carbon footprint. Urban EcoMap 
provides information on carbon emissions from 
transportation, energy and waste among neigh-
borhoods, organized by ZIP [postal] codes.”  
Cisco’s strategic consulting division hopes that 
it will lead to real change in alternative-fuel 
vehicle ownership, recycling, and reducing hou-
sehold energy use. Let’s hope so.

http://urbanecomap.org/

Prof dr. Gail Whiteman, ECORYS Chair in 
Sustainability & Climate Change
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Hey Day, Spring Fling 
and school spirit
Hey Day is a celebration where third year 
students ( juniors) go on to their fourth and 
final year (become seniors) and have to earn 
the right of way. Due to last year’s mishaps at 
Upenn, this year, cops were standing by to pre-
vent any throwing of flower, eggs, ketchup or 
anything else by the seniors. Last year the main 
campus road was so slippery that apparently 
seven students were hospitalized after the 
event. My roommate even swears he saw a se-
nior with a gigantic fish slapping juniors in the 
face as they were marching. I joined the juniors 
in the congregation place before the march; it 
was a large patch of grass fenced off from all 
directions. They all received a traditional hat 
made out of styrofoam, a cane and a red “Hey 
Day” shirt. People were dancing around taking 
pictures and enjoying the music. It seemed 
some were barely walking on their feet and 
were dirty to the extreme, covered with ket-
chup, mustard and flower. I was told they were 
already greeted to their senior year by their 
fraternities. Eventually the juniors gathered and 
marched towards the university’s president’s 
house which is an impressive establishment 
located on campus. Amy Gutman, the president 
came out of her house and proclaimed the class 
of 2011, seniors. Only minor ketchup and flower 
throwing incidents were evident. Being with 
the juniors in their special day was a unique 
experience. It was amazing to see how much 
school spirit was shown that day, something 
that us, exchange kids from Holland, were really 
jealous of. 
Spring Fling is another amazing annual event, 
where the whole schools stops and parties for 
an entire weekend. Everywhere there are shows, 
BBQs performances and other attractions. The 
highlight is a performance of a well known ar-
tist; this year it was Snoop Dog. The last night of 
spring fling involves a huge party in the middle 
of the university, with free food from all the 
restaurants around campus, inflatable rides and 
a DJ. Students were dancing on the “button”, 
a big plastic statue in front of the main library 
(the equivalent of the green statue in front of 
the T-building at RSM). It was astonishing to see 
so many people celebrating over these three 
consecutive days. Students long for Spring Fling 
every year and it is probably the event with 
some of the most pleasant college memories 
for most. Could you imagine something like 
that happening at RSM? 

Jonathan Friedman is a master student in the 
Finance and Investments program at RSM. He is cur-
rently an exchange student at Upenn’s Wharton.

Jonathan Friedman

I thought back of the long months that I spent 
sweating over my final thesis. It was in the 
summer of 2008, I studied history. My parents 
had already started to complain, because after 
seven years of studying it was time to finish 
university. A writer’s block and laziness had 
prevented me from starting. But, I got going and 
in four months I wrote a thesis of ninety pages 
on the former Soviet-leader Michael Gorbachev. 
My friends were drinking beer in the park while 
I got through old newspapers in university 
libraries. 
How convenient would it have been, if I could 
have delegated my work to someone else. Let 
me explain: In the Ukraine and Russia there are 
dedicated businesses that write dissertations for 
you. For less than 150 euro you can get all the 
work done for you.

 
Common Practice  Buying 
dissertations and other essays is common 
practice in the Ukraine and Russia. A friend 
of mine told me that he had his thesis written 
this way. “I had already started working when 
I had to write my thesis and I had no time to do 
it myself.” He received the thesis only an hour 
before he had to defend it. 
Official figures do not exist, but based on the 
large number of companies that promote their 
services on the internet, the selling of theses is 
a flourishing business. And this can only mean 
that there is a market.
The companies that produce them promise that 
the work is done in a month. “It costs you 200 
dollars. Half you pay in advance”, tells a lady 
on the phone, working for Logos Info which has 
several branches in Ukraine. It was the third 

hit on Google. I did not even tell her I wanted 
a thesis on Michael Gorbachev but this turned 
out not to be a problem at all.
  
Historians, law teachers 
and economists  The masterminds 
who will spend weeks in books and archives for 
you are not so mysterious as they seem. “We 
have historians, law teachers and economists 
working for us”, write some companies on 
the internet. “The work is done by teachers”, 
confirms the lady on the phone. And adds: 
“Success is therefore guaranteed.”
“It is a big problem in the Ukraine”, 
says  Nikolai Kuzubra, professor of Law at the 
National University of Kyiv-Mohyla. “Due to 
fake diplomas and bribed teachers, Ukrainian 
education has devaluated in the last years.” 
Kiev University ranks third on a list of best 
universities of the country. This ranking is 
nowadays the best guarantee for companies that 
an employee is well educated. 
According to Kuzubra it is difficult to unmask 
the ‘felony’. “If a thesis is copied from the 
internet we can find out quite easily. But these 
offices write tailor-made products; the work is 
unique and done by professionals.” According 
to Kuzubra the government should fight the 
malpractices by banning these companies by 
law.
But the problem lies deeper. The once 
prestigious profession of teacher has devaluated 
since the dissolution of the Soviet Union. The 
average salary of a Ukrainian or Russian 
teacher is about 300 dollar. They can hardly 
be blamed for spending their free time earning 
some extra dollars. 
The companies I called all told me the thesis 
could not be delivered in English. But maybe 
that is not so bad after all. There are many 
occasions I talk about my thesis with pride. 
The thesis I wrote in the summer of 2008 was 
marked with an eight. And it was only after I 
received my diploma that I presented my teacher 
a bottle of vodka, named Gorbatschow.    

Business Ukrainian and Russian style 

Buy your thesis for 150 euro
In a Kiev underground station my eye fell on this advertisement: ‘Order dissertations, 
essays and more. Fast and good quality.’              text and photography Jerom Rozendaal 

‘The work is 
done by teachers’ 
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CodArts Festival
Finally it is time again for the very 
special graduating concerts of the 
Rotterdam music academy. Every 
year the students perform in front of 
a jury and to the invited audience for 
their final examination. This gradua-
tion procedure has become very po-
pular not only among fellow students 
and family; it has more and more 
turned into a graduation festival. 
Everybody is invited to come and lis-
ten to Rotterdam’s upcoming musici-
ans. The several graduation concerts 
commence on 27 May and will take 
place at the various locations of Cod-
Arts. For all you Jazz lovers, one spe-
cial event is the CodArts Jazz Com-
poser Festival. Taking place on the 30 
May, three Jazz composition students 
will perform from their own work for 
their final exams at Lantaren/Ven-
ster. The entire series will last until 
the end of June offering you plenty of 
opportunities to enjoy high quality 
compositions never heard before. It 
might be that one of these youngsters 
turns out to become a future star in 
the music world. So check out the 
schedule and visit at least one of the 
many performances taking place du-
ring the entire period.
www.wmdc.nl

Live concerts at EXIT
Most of you know EXIT through its 
student band challenges, but EXIT 
has more to offer. Located well-hid-
den in the heart of Rotterdam, the bar 
has earned cult status. It hosts local 
and international bands every week, 
making it one of the musical hotspots 
of the city. The relaxed atmosphere 
changes abruptly as soon as young 
upcoming bands let the crowd go 
wild to their songs. The cherry on the 
ice-cream is that most of the bands 
nights are free of charge, making it 
even more attractive for us students. 
One such band night will be this 
Thursday, 20 May, starting at 21:00 
with three live bands from The 

Netherlands. If you are fed up with 
standard clubbing and techno music, 
this is the place to be. Grab some 
friends and drop by to enjoy the great 
location and the newcomer bands 
playing on Thursday. 
www.exit-rotterdam.nl

City of Rotterdammers 
renewed - Stad van Rot-
terdammers vernieuwd
Ten years ago the Historical Museum 
Rotterdam hosted an exhibition 
about the citizens of Rotterdam and 
their relationship with the city. Today 
this exhibition is renewed to show the 
development and changes that have 
taken place. With interactive video 
screens and scale-modelled parts of 
the city as well as an interestingly 
structured exhibition, the visitor is 
led into the world of an inhabitant of 
Rotterdam of the past up to the pre-
sent time. Furthermore it monitors 
the influences of modern architecture 
and high rise buildings on the chan-
ges that Rotterdam has undergone 
during the past decade. Additionally 
a special map of Rotterdam allows 
the visitor to click through the deve-
lopment of Rotterdam since its foun-
dation in 1350. You can see the city’s 
growth, its spread, or impactful 
events like the bombing of 1940. Find 
out more about the history and pro-
gressive evolution of the city you are 
living in today. If you have the ‘Rot-
terdampass’ entry is free, so get some 
friends together and explore the city! 
www.hmr.nl

Quickscan NL 01
The Nederlands Fotomuseum has set 
up a new series of very up to date ex-
hibitions. Quickscan NL shows the 
most recent developments in modern 
Dutch photography. 25 Dutch famous 
professionals show their latest creati-
ons. None of the pictures shown is ol-
der than two years and nearly all of 
them are presented to the public for 
the very first time. This offers the vi-
sitor a great opportunity to get to 
know today’s art of photography and 
its developments. It shows the impact 

of digitalization, the post-modern so-
ciety and the focus on the personality 
of the individual photographic artists. 
The exhibition invites young and old 
to broaden their horizons by an artis-
tic scenery of the Netherlands. Use 
one of the less sunny spring days, 
hop onto your bike, and just across 
the Erasmus Bridge to the right, you 
will find the new location of the Ne-
derlands Fotomuseum. 
www.nederlandsfotomuseum.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis
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 Walewein

Blijven Slapen
Ze was lekker en daar ging het om. Haar li-
chaam een goede zeven, haar koppie zelfs een 
negen. Het was Koninginnenacht en ik wist 
bij God niet waar ik beland was. Volgens mij 
was het in Amstelveen, dat lag vlak bij 
Amsterdam; maar ik kon het niet met zeker-
heid zeggen. Het was een mooi feestje ge-
weest, en op de een of andere manier was ik 
bij een mooie meid beland. Echt aardig vond 
ik haar niet en eigenlijk ook niet echt gezellig, 
maar knap was ze wel en dat was erg overtui-
gend.
In bed vertelde ze dat ze mannen goed be-
greep. ‘Die lopen altijd achter de mooie meis-
jes aan’, zei ze. Mannen waren ook zo makke-
lijk. Zo vertelde ze dat ze veel meer voor el-
kaar kreeg bij mannen dan haar niet zo knap-
pe vriendin.
Gewoon uit principe ging ik daar tegenin. 
Deze arrogantie – hoewel niet onterecht – 
kon niet worden getolereerd. Dat had ze ken-
nelijk verwacht, want ze kwam gelijk met een 
passende vraag. Ze zei: ‘Stel nou dat mijn dik-
ke vriendin had gevraagd of je bij haar kwam 
slapen. Wat had je dan gezegd? Ik weet zeker 
dat je dat niet zou doen, terwijl je nu wel hier 
bij mij ligt.’ Ik vond het eigenlijk niet zo’n heel 
sterk voorbeeld, want het was fysiek gewoon 
niet mogelijk om naast haar dikke vriendin te 
gaan liggen. Maar ik moest toegeven dat deze 
meid het allemaal goed doorhad.
Terwijl ik naar haar keek, bedacht ik me dat 
deze dame eigenlijk een groot gevaar was 
voor ons mannen. Een meisje dat weet dat ze 
knap is, is het ergste wat je als man kan over-
komen. Deze meiden kunnen je namelijk 
helemaal gek maken. Eigenlijk wilde ik met-
een het bed uit vluchten; deze meid was ge-
vaarlijk. Toch lukte me dat niet. 
De volgende morgen vloog ik het bed uit en 
belde mijn vriendjes om te vragen waar ze er-
gens uithingen, want het was weer tijd voor 
een volgend mooi feestje.
Die avond zat het feestje er goed in. Heersend 
vanaf het podium keek ik de zaal in tot ik 
plots haar weer zag staan. Ik wilde vluchten, 
maar het was te laat. Ze kwam naar me toe; 
ze wilde graag wat drinken. En als ze wat wil-
de drinken, dan kreeg ze dat – dat wisten we 
allebei. 
De volgende morgen werd ik wakker en ik 
wist bij God niet waar ik beland was. Volgens 
mij was het in Amstelveen, maar zeker wist ik 
het niet. Ik keek naast me en zuchtte. Ze had 
alweer haar zin gekregen. 

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

In de kamer van Kim Christiaansen wordt 
de grote geglobaliseerde wereld moeiteloos 
gecombineerd met regionale, authentieke 
cultuur. Aan haar muren hangen foto’s van 
een studieverblijf in Oostenrijk. Zon schijnt 
op witte bergen met vrolijke mensen, dik 
ingepakt tegen de kou. Op een andere wand 
knallen de kleuren van de reclameborden 
van Times Square. Christiaansen gaat, zo 
moge duidelijk zijn, graag op ontdekkingsreis 
naar andere culturen. “Het was bizar om in 
Amerika te zijn. Door tv en andere media heb 
je al een beeld van het land gekregen. Times 
Square had ik al in zoveel films gezien, en 
dan sta je er ineens zelf ook. Veel dingen zijn 
daardoor herkenbaar. Maar sommige zaken 
blijven merkwaardig; zo hing er op het strand 
van Miami een bord met de afbeelding van 
een pistool met een kruis er doorheen. Ik vind 
het interessant om te zien hoe mensen in an-
dere culturen leven en om te zien hoe de media 
culturen beïnvloeden.”
Maar Christiaansen blijft ook wel eens dich-
ter bij huis. Bijvoorbeeld in het houten zomer-
huisje op een Zeeuws strand, dat haar opa in 
elkaar knutselde van een oud kippenhok. Ze 
wijst naar foto’s ervan op de muur: “Het staat 
er nog steeds, al is het nu verbouwd en uitge-
breid. Toen ik drie was, woonden we daar de 
hele zomer en nu ik kom er nog steeds graag.” 
In het huisje is geen plaats voor media. “Er is 

geen tv, en je leeft er lekker primitief.”
Haar Zeeuwse wortels koestert ze. Niet 
vreemd, want de Zeeuwse cultuur kreeg ze let-
terlijk en figuurlijk met de paplepel ingegoten. 
Haar vader fabriceert Zeeuwse boterbabbe-
laars. “Mijn opa is er mee begonnen”, zegt ze, 
terwijl ze een doosje met de Zeeuwse snoepjes 
pakt. Het meisje in Zeeuwse klederdracht dat 
op de voorkant van het blikje prijkt, is haar 
tante. 
Tijdens haar studie combineert ze haar passie 
voor andere culturen met regionale culturen. 
Ze is nu bezig met een analyse van regionale 
soaps, zoals de Twentse soap Van Jonge Leu 
en Oale Groond. “Ik ken de Twentse identiteit 
niet goed, maar ik heb ook ‘regionale wortels’, 
waardoor ik het verlangen naar authenticiteit 
en het landelijke leven wel ken. Veel mensen 
verlangen, door de globalisering en door de 
homogene televisiecultuur uit Amerika, naar 
regionale authenticiteit. Ook landelijk gezien. 
Er zijn niet voor niets zoveel programma’s met 
titels als Ik hou van Holland en Boer zoekt 
Vrouw. Regionale soaps passen in die trend.”
Of ze later ook de Zeeuwse boterbabbelaar-
wereld ingaat, of kiest voor de wijde wereld, 
weet ze nog niet. “Ik wil nog heel veel leren, 
ontdekken en genieten van reizen en niet ge-
bonden zijn aan een vaste baan. Daarna zie ik 
wel.” MZ (foto: RvdH)

Zeeuwse boterbabbelaars

Kim Christiaansen
schakeljaar Media en cultuur
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