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Erasmus Academie is het instituut voor postacademisch onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

THE JENSEN LEADERSHIP SEMINAR
AN EMPIRICAL ACADEMIC DISCIPLINE OF PROVEN TECHNOLOGY
Join Professor Michael Jensen (Harvard Business School) for the European launch of
the Jensen Leadership Seminar and explore a new approach of leadership

A unique opportunity to use the knowledge gained in your own teaching as an 
instrument or even as a goal in itself

8 - 12 June, Erasmus University Rotterdam
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De Kwestie
08 | Digitaal dossier beter dan papier
Minister Klink heeft grootse plannen met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). 
Er wordt echter veel gediscussieerd over de privacy en de informatiebeveiliging van 
het EPD. Veel te veel, vindt deskundige Marleen de Mul van iBMG. De discussie 
moet meer over de inhoud gaan. 

Campus
10 |  Bos: ‘Financiële crisis is morele crisis’
Voor een stampvolle Oxfordzaal gaf minister van Financiën Wouter Bos maandag 16 
februari een gastcollege over de economische crisis. Niet alleen hebzuchtige bankiers 
zijn daar debet aan. ‘Gaat het niet eigenlijk over onszelf? Als je ziet hoe hard mensen 
voor een half procentje meer naar een bank in IJsland hollen?’

Achtergrond
16 |  Macht decaan (ietsje) ingeperkt
De Universiteitsraad nam een historisch besluit: de raad stemde tegen de opheffing 
van de bacheloropleiding Economie en informatica. Een tik op de neus van de decaan 
bij economie. En een belangrijk signaal voor later. 

18 |  Afstudeerders staan voor lastige keuzes
De fall out van de kredietcrisis verspreidt zich in rap tempo over Nederland. Wat 
betekent dat voor je kansen op de arbeidsmarkt? En hoe kun je erop inspelen?

22 |  Wat we wel en niet weten van DNA 
Wie de term ‘DNA’ googlet, vindt onder meer advertenties voor vaderschapstesten, 
informatie over DNA-onderzoek in strafzaken, sites over erfelijke ziekten, een langs 
scholieren reizend lab. Ruim 55 jaar na de ontdekking van DNA lijkt het begrip 
overal in de maatschappij doorgedrongen. Wat kan en weet de wetenschap van 
DNA? En wat weet ze nog niet?

En verder...
06 | Uitvergroot   10 | Campus  
14 | Ongehoord   25 | Vooraf   26 | In&Uit   
28 | Service   36 | Achterpagina

         International
34 | The Conflict Corner
In ‘ The Conflict Corner’ EM talks to two students with different opinions about a 
certain subject. This week the topic of the debate is: Asking questions in class. 
Always the same students in the first row seem to participate and ask much more in 
class than the ones in the back. For some reason this phenomenon keeps coming 
back and is a source of conflict. Let’s find out what both sides think. 

De dokter en E & I
‘De decaan liep al naar de begraafplaats, terwijl de patiënt nog bij de 
dokter lag’ , aldus een geëmotioneerde voorzitter van de alumniver-
eniging van de opleiding Economie & Informatica (E & I) tijdens de 
Universiteitsraadsvergadering afgelopen week, die vrijwel geheel in 
beslag werd genomen door de (voorlopig) finale discussie over de op-
heffing van E & I.
In dit geval was de begrafenisondernemer economiedecaan Philip 
Hans Franses, de patiënt de opleiding E & I en de dokter het College 
van Bestuur en de U-raad. 
En om bij zijn beeldspraak te blijven: dokters worden graag serieus 
genomen en niet graag overgeslagen. Dus de economiedecaan trof het 
slecht, toen hij namens het College rector Steven Lamberts (tevens in-
ternist) en namens de U-raad Denise Heppe (student geneeskunde) te-
genover zich vond in de strijd om de opheffing van de opleiding E & I.

Het was spannend in JB-50: waar raad en college meestal slechts 
beleefd standpunten uitwisselen en vrijwel altijd tot een vergelijk ko-
men. 
Wat leidde er dan nu toe dat de raad, hoewel voor vrijwel alle zorgen 
en bezwaren wat betreft de studenten en personeel een oplossing was 
gevonden, tóch tegenstemde? Waarom verwees de raad de opheffing 
naar de prullenbak, waardoor de door velen opgehemelde decaan 
Franses het lid op de neus kreeg?

Natuurlijk, de studenten waren vanaf het begin op de zaak gedoken 
en ontdekten aardig wat ongerijmdheden in de besluitvorming voor-
afgaand aan de U-raadsvergadering. Ze leken in meerderheid tegen 
te gaan stemmen. Maar zij hebben maar de helft van de stemmen en 
voorafgaand aan de vergadering was het lang niet zeker dat zij vol-
doende personeelsleden hadden kunnen overtuigen om ook tegen te 
stemmen. Bovendien betekende niet instemmen ook een hoop onrust 
en rompslomp binnen de economische faculteit, en was het niet per se 
de beste keuze.
De vraag is dan ook of het de raad was die de decaan een tik gaf, of dat 
de rector de kans greep om de bestuurlijke verhoudingen eens strak te 
trekken.

Studentraadslid Heppe stelde tegen het einde van de discussie de 
vraag aan de rector: “Maar wat als wij nu tegenstemmen?”
Waarop Collegelid Lamberts zei: “Dat kan, dan zijn we hooguit wat laat 
met de inschrijvingen voor komend jaar.”
Uiteindelijk stemde niet één van de raadsleden voor het opheffen van 
E & I.

De dokter-in-opleiding stelde de diagnose, de dokter redde de patiënt 
en de begrafenisondernemer kon weer naar huis.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine en EM Online

Commentaar
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Greencard 
Nüfer Yasin Ates uit Istan-
bul toont trots zijn ver-
blijfsvergunning. Ates is 
de eerste kennismigrant 
die in het kader van een 
pilot van de Expatdesk 
Rotterdam zo’n ‘green-
card’ ontving, uit handen 
van hoofddirecteur van de 
Immigratie- en Naturali-
satiedienst (IND) Peter 
Veld. Ates werkt de ko-
mende vier jaar als pro-
movendus aan de Erasmus 
Universiteit, onder hoogle-
raar econometrie Patrick 
Groenen.
Ates was zichtbaar onder 
de indruk van alle aan-
dacht in de trouwzaal van 
het Gemeentehuis aan de 
Coolsingel. Zo waren er 
behalve het woord van 
welkom van Veld ook nog 
speechjes van wethouder 
Economie, Haven en Mi-
lieu, Mark Harbers, en 
Hugo van der Wilk, ad-
junct-directeur van het 
SSC Human Resource en 
Finance van de EUR.
De pilot is een initiatief 
van de IND en de Expat-
desk van de gemeente Rot-
terdam, waarin de Eras-
mus Universiteit en bedrij-
ven participeren. De desk 
maakt het mogelijk dat 
kennismigranten niet de 
gebruikelijke vier maan-
den hoeven te wachten al-
vorens alle papiertjes in 
orde zijn, maar slechts vier 
weken. Dit kan doordat nu 
met één aanvraag kan 
worden volstaan om inreis-
visum, verblijfsvergunning 
en gemeentelijke registra-
tie te regelen.
De pilot zou drie maanden 
duren, maar aangezien 
zich in die periode slechts 
één kennismigrant aan de 
Rotterdamse poorten heeft 
gemeld, zal de termijn 
waarschijnlijk verlengd 
worden. GE (foto Ronald 
van der Heerik)



>> De kwestie

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het EPD 
eind dit jaar in heel Nederland was ingevoerd. Alle 
huisartsenposten, huisartspraktijken, apotheken en 
ziekenhuizen moeten worden aangesloten. De in-
voering van het EPD is echter uitgesteld. Terecht, 
wat u betreft? “Je kunt beter nú zeggen dat je het 
niet gaat halen, dan dat je dat pas in september 
doet. Het verbaast niemand dat het niet gaat luk-
ken. Het is gewoon niet realistisch om in zo’n korte 
tijd voor elkaar te krijgen dat alle zorgverleners op 
het EPD zijn aangesloten. Bovendien is uit de pi-
lots gebleken dat er nog veel technische kwesties 
moeten worden opgelost. Als het in één regio al 

moeilijk is om systemen aan elkaar te koppelen, 
dan wordt dat landelijk helemaal een probleem.”

Maar de bezwaren die nu bestaan, zijn toch niet 
zomaar verdwenen in een paar maanden? “Nee, 
dat lijkt mij ook niet realistisch. Iedereen heeft het 
nu over de veiligheid en de techniek van het sy-
steem, maar dat zijn helemaal niet de onderwerpen 
waarover je je het meest zorgen moet maken. Het 
technisch aan elkaar koppelen van allerlei informa-
tiesystemen gaat uiteindelijk misschien wel lukken, 
maar of je daarmee zinnige informatie krijgt waar-
mee een andere zorgverlener iets kan, dat is maar 

de vraag. En vervolgens is het ook maar de vraag 
of de patiëntveiligheid echt verbetert. Want ook al 
heb je voldoende gegevens, als je de context waarin 
die zijn verzameld niet kent, dan is het nog heel las-
tig om de goede beslissingen te nemen.”

Wat bedoelt u daar precies mee? “In een dossier 
van een huisarts of een specialist staat niet alleen 
de medicatie die iemand gebruikt, maar ook een 
anamnese, zaken die hij opmerkt bij de patiënt, 
psychosociale dingen misschien. Het heeft pas zin 
om dat te gaan uitwisselen als je met elkaar dezelf-
de taal spreekt. Door kleine dingen, zoals de dikte 
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Digitaal Dossier Beter dan papier

Minister Klink heeft grootse plannen met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Met dit 
digitale dossier kunnen zorgverleners medische gegevens uitwisselen, beter samenwerken 
en moeten medische fouten worden voorkomen. Een en ander moet leiden tot verbetering 
van de kwaliteit van de zorg. Er wordt echter veel gediscussieerd over de privacy en de 
informatiebeveiliging van het Elektronisch Patiënten Dossier. Veel te veel, vindt EPD-des-
kundige Marleen de Mul van het iBMG. De discussie moet meer over de inhoud gaan. ‘Het is 
helemaal niet nodig om iedereen toegang te geven tot alle mogelijke gegevens.’   
  tekst Caroline van der Schaaf fotografie Levien Willemse



van het papieren dossier, kon je voorheen al heel 
veel te weten komen. Een heel dik dossier geeft al 
een bepaalde indruk van de patiënt die je voor je 
hebt, namelijk iemand met een lange ziektegeschie-
denis. Als je de gegevens digitaal krijgt, dan mis je 
dat soort informatie. Iedere patiënt ziet er dan on-
geveer hetzelfde uit.”

Wat kan daaraan worden gedaan? “Het blijft heel 
belangrijk dat de patiënt zelf zijn verhaal doet en er 
zelf ook alert op is welke dingen er in zijn dossier 
komen te staan. Dat je een elektronisch dossier tot 
je beschikking hebt, betekent niet dat je niet meer 
met die patiënt hoeft te praten. Het lijkt alsof je 
met één druk op de knop alle informatie hebt, maar 
om echt een goed beeld van een patiënt te krijgen, 
heb je die patiënt zelf ook nodig.”

Als ik u zo hoor, dan heeft u grote twijfels over het 
nut van een EPD. “Over een landelijk EPD heb ik 
mijn twijfels. Ik denk dat dat niet zo heel veel meer 
voordelen oplevert dan het regionaal goed organi-
seren. Er bestaan al veel regionale netwerken voor 
het uitwisselen van gegevens, zoals de verwijsbrie-
ven of laboratoriumuitslagen. Ik voel er veel meer 
voor om die regionale netwerken beter te onder-
steunen en te zorgen dat ze aan bepaalde standaar-
den voldoen. De meeste mensen gaan gewoon in 
hun eigen regio naar hun eigen arts of ziekenhuis. 
Het gebeurt maar zelden dat een dokter in Zeeland 
gegevens ziet van een patiënt uit Groningen. Dat 
zijn echt uitzonderingsgevallen. Groot voordeel 
van de regionale aanpak is dat er veel meer onder-
ling vertrouwen is tussen de zorgverleners. Met een 
landelijk EPD weet je niet wat er met de gegevens 
gebeurt en wie er uiteindelijk allemaal naar kij-
ken.”

Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die in de 
ene regio wonen en in de andere regio werken. Gaat 
het daar niet gelijk mis? “Het gaat erom wanneer je 
de gegevens nodig hebt en wélke gegevens je nodig 
hebt. In een noodsituatie of als iemand bijvoor-
beeld een second opinion wil in een ziekenhuis in 
een andere regio, dan hoef je niet alle details van 
die persoon te weten. In Amerika is een standaard 
ontwikkeld, die ook internationaal wordt erkend: 
het Continuity of Care Document. Dat bestaat uit 

zeventien onderdelen: algemene gegevens over de 
patiënt, een lijst met diagnoses, allergieën, recente 
bezoeken aan zorgprofessionals, een actuele medi-
catielijst, dat soort dingen. Eigenlijk is dat voor een 
willekeurige andere arts in Nederland voldoende 
om, bijvoorbeeld in een noodsituatie, een overzicht 
te krijgen van wat er allemaal aan de hand is. Het 
is helemaal niet nodig om iedereen toegang te ge-
ven tot alle mogelijke gegevens.” 

Nederland is vast niet het eerste land dat een lan-
delijk EPD invoert. Waarom kijken we de kunst 
niet af bij andere landen? “Ook in het buitenland 
zijn er meer voorbeelden van dat het niet lukt, dan 
dat het wel lukt. Het zijn overal moeizame proces-
sen.”

Maar daar leer je toch van? En vervolgens pakken 
we het hier zelf anders aan. “Zo gemakkelijk gaat 
dat niet. Het heeft onder meer te maken met ver-
schillen in de Nederlandse wetgeving, de manier 
waarop de zorg hier is georganiseerd en de mate 
van automatisering. Dat soort verschillen maken 
dat je niet zomaar ontwikkelingen uit het buiten-
land kunt overnemen. In Nederland zijn de huisart-
sen bijvoorbeeld al heel lang geautomatiseerd, ter-
wijl je dat in het buitenland veel minder ziet. Er ligt 
dus wel een mooie basis in Nederland omdat bijna 
alle Nederlanders zorg ontvangen bij huisartsen.”

Wegen de voordelen van een EPD uiteindelijk wel 
op tegen de nadelen? “Ik vind van wel. Vanuit de 
patiënt en de zorgverlener gedacht, is het grote 
voordeel dat je door een betere informatieover-
dracht fouten kunt voorkomen. Als onderzoeker 
vind ik het interessant wat je kunt doen met al die 
gegevens. Kun je bijvoorbeeld iets zeggen over de 
gezondheid in jouw regio en de kwaliteit van de 
zorg als je die gegevens geanonimiseerd gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek? Dat soort kennis 
is niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor 
zorgprofessionals zelf interessant. Een van de be-
langrijkste taken van een arts is kritisch kijken 
naar hoe hij zijn werk doet en wat hij daaraan kan 
verbeteren. Om inzicht te krijgen in je werk heb je 
gegevens nodig. En dan heb je aan een EPD veel 
meer dan aan een papieren administratie.”
 

Komt er van uitstel geen afstel? “De brief van mi-
nister Klink naar alle Nederlanders was wat voor-
barig. Daarmee schep je verwachtingen die je op 
korte termijn niet kunt waarmaken. En zo krijg je 
alleen maar negatieve publiciteit over iets wat op 
zich een goede ontwikkeling zou kunnen zijn. We 
moeten er naar toe groeien.” 
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Digitaal Dossier Beter dan papier

Drs. Marleen de Mul (Eindhoven, 1977) 
studeerde in 2001 af aan het instituut Beleid en 
Management Gezondheidszorg van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, richting 
zorginformatiemanagement. Als onderzoeker 
bij het iBMG hield zij zich vervolgens onder 
meer bezig met de evaluatie van het Elektro-
nisch Patiënten Dossier op een intensive care 
afdeling en met telemedicine in de oogzorg. De 
Mul promoveert dit najaar op haar proef-
schrift over het gebruik van ICT voor kwali-
teitsmanagement in de zorg. Momenteel is zij 
betrokken bij onderzoeksprojecten over het 
Elektronisch Kind Dossier, het gebruik van 
gegevens uit EPD’s voor het meten en 
verbeteren van patiëntveiligheid in de eerste 
lijn en de ontwikkeling van Zorgportaal 
Rijnmond. (foto: Ronald van den Heerik)

‘Dat je een elektronisch dossier tot je 
beschikking hebt, betekent niet dat je niet 
meer met die patiënt hoeft te praten’
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Rotterdamse 
studenten krijgen 
OV-chipkaart 
eind mei
Studenten in de regio Rotter-
dam die nu nog niet over een 
OV-chipkaart beschikken, ont-
vangen deze eind mei. Dit 
meldde RET-woordvoerder 
Nicky Jansen na een gesprek 
tussen de RET en NS.  

Aanleiding van de bijeenkomst 
was een enquête die de Landelijke 
Studenten Vakbond (LSVb) twee 
weken geleden verrichtte onder 
studenten van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Hieruit 
bleek dat één op de drie studenten 
nog geen kaart had ontvangen, dit 
ook tot verrassing van de RET 
zelf. Volgens de NS, verspreider 
van de kaart, krijgen deze stu-
denten de chipkaart nu eind mei 
opgestuurd, een maand voordat 
iedere student in Nederland de 
kaart in bezit zou moeten hebben.
In het gesprek gaf de NS ook een 
aantal oorzaken voor de slechte 
verspreiding. Zo bleek er 
onverwacht een grotere groep van 
studenten te zijn die in Rotterdam 
studeert, maar buiten deze regio 
woont. Daarnaast waren veel 
adressen van in Rotterdam 
woonachtige studenten niet bij de 
IB-groep bekend. Op basis van de 
IB-groepinformatie stuurde de NS 
deze kaarten naar het ouderlijk 
huis van de studenten, in plaats 
van naar hun eigen woning. 
Daarom wisten veel van deze 
studenten op donderdag 29 
januari nog niet dat ze de OV-
chipkaart al hadden ontvangen. 
De groep van kaartloze studenten 
reist nu met een sleutelkaart om de 
Rotterdamse metropoortjes te 
openen. Volgens Jansen blokkeert 
de NS deze sleutelkaart zodra de 
studenten eind mei hun OV-chip-
kaart krijgen. Op de sleutelkaart 
staat een persoonlijke code 
waarmee de NS na kan gaan of de 
student inmiddels over een 
OV-chipkaart beschikt. JL

Studenten zien in tien minuten op belastingterug.
com of zij belastinggeld terugkrijgen. De initiatief-
nemers van de site zijn vier EUR-studenten met een 
bedrijfje in administratie en fiscaal advies.

Waarom zouden studenten op zo’n onbekende site hun 
gegevens achterlaten? “De site is beveiligd met een certi-
ficaat, zodat derden niet aan de gegevens kunnen komen. 
Belangrijker is dat studenten gemakkelijk kunnen zien 
of ze belastinggeld terugkrijgen. Nu kunnen zij alleen 
gebruikmaken van het Tj-biljet om hun inkomsten uit 
bijbanen te melden. Om ook studie- en ziektekosten mee 
te nemen, moet een dik, papieren T-biljet ingevuld wor-
den. Veel jongeren weten dit niet, of beginnen er niet aan. 
Onze site combineert de belangrijkste aftrekposten voor 

jongeren uit het T-biljet met het Tj-biljet, zodat de kans 
op teruggave groter is.”

Wat gebeurt er met de gegevens? “Alleen als blijkt dat stu-
denten geld terugkrijgen, komen hun gegevens terecht 
in een mailbox. Wij controleren de data en halen er soms 
nog fouten uit. Na deze grove check zetten wij de gege-
vens met een druk op de knop om, zodat we ze kunnen 
indienen bij de Belastingdienst.”

Levert de site jullie al iets op? “In een week tijd hebben 
4500 mensen onze website bezocht en 230 hebben het 
formulier ingevuld. Wij ontvangen per ingevuld formu-
lier 7,50 euro, tenzij iemand minder dan dertien euro 
terugkrijgt, dan is het gratis. We willen het namelijk 
laagdrempelig houden voor jongeren. In de eerste week 
hebben we dus 1700 euro verdiend, maar daar gaat nog 
belasting af. En vergeet niet dat we flink hebben moeten 
investeren in het bouwen en ontwerpen van de website.” 

Op de site staan bierflesjes, een afwasborstel, een bezem, 
een krant en een controller van een spelcomputer. Leg uit. 
“Studenten van de Design Academy in Eindhoven ont-
wierpen de  site; zij hanteerden de volgende filosofie: met 
afwassen, schoonmaken en kranten bezorgen verdien je 
geld en daarover betaal je belasting. Via de website kun 
je geld terugvragen en daarvan kun je leuke dingen doen, 
zoals biertjes drinken en een spelcomputer kopen. Ook 
de symbolen links en rechts van het koffertje van minis-
ter van Financiën Bos geven dit aan. Links gaat er via de 
play-knop belastinggeld in het koffertje en rechts wordt 
het er met de terugspoelknop weer uitgehaald.” LS

>> Vier vragen aan…

Ruud van der Kruk medeoprichter belastingterug.com

Op de U-raadvergadering van 17 februari, die druk werd 
bezocht door studenten, medewerkers en alumni van E & I, 
werd gestemd over de opheffing van de opleiding. Volgens 
het bestuur van de faculteit economie moet de opleiding 
weg: de faculteit wil de informaticatak inzetten voor de 
grotere bacheloropleidingen economie. Ook zou E & I niet 
levensvatbaar zijn. Maar de U-raad stak er een stokje voor.
Van de 22 aanwezige leden stemden 18 tegen de opheffing. 
Drie stemmen waren blanco en één stem bleek ongeldig. 
Een gedecideerde stem voor de opheffing was er niet.
Rector magnificus Lamberts ging eerder wel al akkoord 
met de opheffing, nadat decaan Franses een betere afbouw-
regeling voor de huidige E & I-studenten had voorgesteld, 
en de mogelijkheden had onderzocht om de opleiding elders 
voort te zetten. De Universiteit Leiden bleek geïnteresseerd.
De U-raad heeft echter het laatste woord. Ontevreden wa-
ren de raadsleden met de snelheid waarmee de opheffing 
moest geschieden. Ook rezen er twijfels over de beslissings-
procedure. Men voelde zich voor een ‘fait accompli’ gezet, 
waarin de raad werd ‘meegezogen’.
Normaal gesproken gaat de U-raad mee met het voorstel 
van de faculteitsraad. Die zou, volgens het bestuur bij FEW, 

al hebben ingestemd. Dat bleek anders te liggen: De F-raad 
was verdeeld en wilde ook niet dat de U-raad voor een vol-
dongen feit kwam te staan. Zo ervoer de U-raad dat echter 
wel. Want de werving van nieuwe studenten was immers al 
gestaakt door de faculteit. De medezeggenschap stond op 
het spel, vond vooral de studentengeleding van de U-raad 
van meet af aan.
Onduidelijk is hoe het nu verder moet met het bestaan van 
de opleiding, gezien de emoties onder de medewerkers van 
E & I. De decaan van de FEW wil vooralsnog geen reactie 
geven. DR (voor een uitgebreid verslag: pag. 16 en 17)

>> Onderwijs

Genade voor ‘economie en informatica’ 
De Universiteitsraad stak, vrijwel unaniem, een stokje voor de opheffing van de bacheloropleiding van Eco-
nomie & informatica bij de FEW. Daarmee blijft de opleiding, voorlopig althans, gewoon bestaan. 
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>> Gastcollege

Bos: ‘Financiële crisis is morele crisis’
Voor een stampvolle Oxfordzaal gaf minister van Financiën Wouter Bos maandag 16 februari een gastcolle-
ge over de economische crisis. Niet alleen hebzuchtige bankiers zijn daar debet aan. ‘Gaat het niet eigenlijk 
over onszelf? Als je ziet hoe hard mensen voor een half procentje meer naar een bank in IJsland hollen?’

Kort 
nieuws 
Gratis opladen mobieltje
Sinds begin februari kunnen 
medewerkers en studenten 
op de campus gratis de accu 
van hun mobiele telefoon 
opladen. Dit duurt een kwar-
tiertje.

Op de campus zijn drie oplaad-
punten: in de DE-corner van de 
C-hal, in de Carrousel in het 
L-gebouw en in de Etude in het 
H-gebouw. Het systeem werkt 
simpel. Je haalt je accu uit je 
telefoon en legt hem in het ap-
paraat. Met een zelfgekozen code 
voorkom je dat anderen je accu 
kunnen pakken. Na vijftien mi-
nuten is de batterij tot ongeveer 
80 procent opgeladen en kun je 
hem met de code uit het apparaat 
halen. Er kunnen twee accu’s 
tegelijkertijd opgeladen worden. 
Deze service kost de universiteit 
niets. De aanbieder plaatst de 
apparaten gratis, verzorgt het 
onderhoud én betaalt de stroom-
kosten. Het bedrijf haalt zijn 
inkomsten uit reclame-uitingen 
op de apparaten. LS

Bouwdecaan educatieve 
minor benoemd
Onderwijswetenschapper prof. 
Adriaan Hofman is vanaf heden 
in deeltijd aangesteld aan de 
EUR om onder meer de educa-
tieve minor op te zetten, die over 
een half jaar moet starten. De af-
gelopen vier jaar is hij werkzaam 
als directeur van het Universitair 
Onderwijscentrum in Gronin-
gen. Daarvoor werkte hij aan de 
EUR als hoogleraar onderwijs-
vraagstukken. Tevens was hij 
directeur van het Rotterdams 
Instituut voor Sociaal-weten-
schappelijk Beleids Onderzoek 
en het Institute for Housing and 
Urban Development Studies. 
Behalve de educatieve minor, 
die studenten een tweedegraads 
lesbevoegdheid zal opleveren, 
zijn een bachelor pedagogische 
wetenschappen en een master 
onderwijswetenschappen reële 
opties waarmee Hofman bezig is. 
Voor beide is de beoogde startda-
tum september 2011. MM

Omgeven door een handvol fotografen en enkele tv-came-
ra’s betreedt Wouter Bos de zaal. Een dag voor het 
Centraal Plan Bureau met dramatische cijfers over de va-
derlandse economie zal komen, houdt hij een college over 
wat dan nog de actualiteit is. Crisis. What Crisis? luidt de 
titel, naar een nummer van Supertramp. 
Moeiteloos schotelt de minister van Financiën zijn gehoor 
een betoog voor, waarin hij de economische crisis op drie ni-
veaus behandelt – weliswaar als ‘een bokser in de ring die 
niet weet wanneer en waarvandaan de volgende klap komt’. 
Op het niveau van de financiële sector, op ideologisch ni-
veau – marktwerking, overheidsbemoeienis – en bovenal 
op het niveau van deugden, normen en waarden. Want 

waarom nemen bankiers risico’s? Willen wij immers niet 
allemaal meer? Hebben niet juist het gedrag van consu-
menten (die voor een half procentje extra hun geld naar 
IJsland verhuizen), activistische pensioenfondsen en hed-
gefondsen tot deze crisis geleid? “De financiële crisis ver-
toont veel trekken van een morele crisis”, aldus de minister.
Nieuwe evenwichten zijn daarom nodig, betoogt Bos. 
Tussen rendement en risico; tussen meer en genoeg; tussen 
hebzucht en matiging. Zelfs het IMF concludeerde dat in-
fectious greed heeft geleid tot de huidige problemen. Maar 
ondanks dat de brand nu in volle hevigheid woedt, moet 
behalve aan bluswerkzaamheden, worden gedacht aan wat 
er moet veranderen als het vuur straks is gedoofd.
Zo zal de vraag moeten worden beantwoord wanneer ban-
ken wel en wanneer niet te redden. Zijn banken niet too big 
to manage? Is de reddingsboei van de overheid een vrij-
brief voor slecht gedrag? Bos opperde dat wellicht naar een 
stelsel moet worden overgestapt met enerzijds public utili-
ty bank, en waar spaarders veilig hun geld kunnen stallen 
en waarvoor de overheid garant blijft staan, en met ander-
zijds ‘onveilige, complexere en risicovollere banken’. 
Ook zal de overheid meer eisen aan banken moeten stellen 
op tal van gebieden, onder voorwaarde dat dit Europa-
breed, liefst wereldwijd, gebeurt. Want Europa is er niet 
klaar voor, meent Bos. “Het redden van Fortis, waarbij 
slechts drie landen waren betrokken, was al een hels kar-
wei. Ik ben blij dat er nog geen bank failliet is gegaan, 
waarbij vijftien lidstaten zijn betrokken.”
De banken zelf zullen er ook een andere moraal op na moe-
ten houden, vindt Bos. Wellicht zouden bankiers in de toe-
komst ook een eed af moeten leggen, zoals artsen dat nu al 
doen; en een examen opdat zij hun eigen producten beter 
zullen kennen. En als banken overgaan op een beter risico-
management, een ander beloningsbeleid en corporate go-
vernance doen, zou dat de zaak ook geen kwaad doen. 
De consument tenslotte kan ook wat doen, aldus Bos. Die 
zou zijn eisen wat kunnen matigen. GE (foto: RvdH)

>> Student

Victor stap dichter bij finale Uri Geller 
Victor ‘Wonderdokter’ Middelkoop heeft vrijdag 13 februari de kwartfinales bereikt van het SBS 6-program-
ma ‘De Nieuwe Uri Geller’.

Wederom was de setting een me-
dische – ditmaal een huisartsen-
praktijk, waarin Middelkoop ex-
celleerde. Het bracht hem in de 
kwartfinales, dankzij massaal 
sms’ende en bellende fans. Zo 
blijft de vierdejaars geneeskun-
destudent van de EUR in de race 
om tot  nieuwe Uri Geller ge-
kroond te worden. Dan moet hij 
zich nog wel ontdoen van een 
vijftal concurrenten.

Het was vrijdagavond 13 februari alweer zijn derde act. 
Ditmaal achterhaalde hij onder meer door bestudering van 
de ogen van een aantrekkelijke dame, welk woord zij in ge-
dachten had. Niet zo spectaculair als zijn vorige optredens, 

vond ook de echte Uri Geller, maar de wijze van optreden 
was zeer overtuigend.
Dat vindt Middelkoop zelf ook. “Dit soort acts past heel 
goed bij me. Ik voel me namelijk uitermate op mijn gemak 
in het gezelschap van mooie vrouwen; dan ben ik in mijn 
element. Ik denk dat mijn volgende optreden in dezelfde 
lijn zal liggen. Zeker ook omdat ik naar aanleiding van af-
gelopen vrijdag veel positieve reacties heb gekregen.”
Vrijdag 20 februari mag de wonderdokter al weer aan de 
bak. Hij is al druk bezig met het repeteren van de nieuwe 
act. Heel bedroefd zal Middelkoop niet zijn bij een eventu-
ele uitschakeling. “Ik had van tevoren op drie optredens 
gehoopt; alles wat nu nog komt zijn leuke extra’s. En ik 
kan op mijn CV nu vermelden dat ik de kwartfinales heb 
weten te bereiken. Dat zal mijn marktwaarde als gooche-
laar geen slecht doen.” GE
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Politiek en LSVb 
negatief tegenover 
Onderwijsraad
De Onderwijsraad pleit opnieuw voor 
differentiatie van het collegegeld en stelt 
voor om meer richting het Angelsaksisch 
model te gaan, waarbij veel studenten 
het houden bij een bachelortitel. De fi-
nanciering van een eventuele master zou 
meer uit eigen middelen moeten komen. 
Zowel politiek als studentenvakbond 
LSVb schieten het voorstel af.

In het adviesstuk De stand van educatief Ne-
derland 2009 dat de Onderwijsraad op 10 fe-
bruari naar buiten bracht, rakelt de raad een 
oude discussie op: moet de overheid überhaupt 
betalen voor de masteropleiding? Of moeten 
afgestudeerde bachelors de vervolgopleiding 
als investering in zichzelf zien? De Onderwijs-
raad pleit al jaren voor ‘collegegelddifferentia-
tie’ in de masterfase.
De Tweede Kamer vindt zo’n verhoging nu 
echter niet op zijn plaats, ook niet als ‘onortho-
doxe crisismaatregel’. “We kunnen die discus-
sie pas voeren als de universitaire bachelorop-
leiding iets betekent op de arbeidsmarkt”, zegt 
CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk. “Als je met 
je bachelordiploma geen baan kunt vinden, 
dan is het gesprek over de masteropleiding niet 
aan de orde. En collegegelddifferentiatie bete-
kent onvermijdelijk dat er meer bachelors de 
arbeidsmarkt op komen, dus dan stijgt de 
werkloosheid.”
Ook de Socialistische Partij is tegen iedere ver-
hoging. “De crisis dwingt tot extra investerin-
gen”, zegt parlementariër Jasper van Dijk, “en 
niet tot bezuinigingen. Onderwijs en innovatie 
zijn juist nodig om de crisis te bestrijden.” Ook 
voor de toekomst ziet hij de verhoging niet zit-
ten. Vorig jaar zei minister Plasterk dat hij in 
principe weinig bezwaar heeft tegen ‘college-
gelddifferentiatie’ in de masterfase. Zolang het 
onderwijs maar wel toegankelijk blijft. Studen-
ten zouden hun collegegeld moeten kunnen le-
nen.
Verhoging van de eigen bijdrage van studen-
ten aan het hoger onderwijs is volgens de     
LSVb niet te doen. “Om de kosten te kunnen 
betalen moeten jongeren meer lenen of op een 
andere manier voor eigen inkomsten zorgen. 
Zeker in de huidige situatie is dit onwense-
lijk.”. HOP/MM

Vanzelfsprekend is de inhoud van een dissertatie nog steeds het belangrijkst, maar 
promovendi besteden meer en meer zorg aan het omhulsel. Op de cover van het proef-
schrift van Leonie van der Heul-Nieuwenhuijsen is een schijf van een appel te zien.
 
 “De appel – een Granny Smith – is een metafoor voor het onderwerp van mijn dissertatie: de 
prostaat. Het appelschijfje lijkt namelijk erg op de uitgesneden plakjes van de prostaat die ik voor 
mijn onderzoek heb gebruikt. De prostaatplakken kwamen van 
geopereerde patiënten; ik ontving ze van de patholoog. 
Centrale vraag in mijn proefschrift is dat verschil in genex-
pressie tussen de diverse zones van de prostaat – de perifere 
zone, de transitiezone en de centrale zone – het ontstaan van 
verschillende ziektes in de prostaatzones kan verklaren; zo zijn 
er voornamelijk goedaardige zwellingen in de transitiezone en 
komt er vooral prostaatkanker voor in de perifere zone. De ap-
pelschijf representeert de prostaatzones. 
Ik heb de foto van het appelschijfje zelf gemaakt. Dat het een 
Granny Smith is geworden, doet er niet zoveel toe. Ik heb ver-
volgens een blauwe achtergrond gekozen, omdat deze goed 
contrasteert met de appel, en de groene schil mooi doet uitko-
men.
Ik kreeg veel reacties van mensen die wilden weten waarom er 
een appel op de voorkant stond; vakgenoten hadden het vaak 
meteen door.”  GE

>> Kaftwerk

Prostaatappel

Jaarlijks schrijft de vereniging voor promovendi 
van de Erasmus Universiteit EPAR een wedstrijd 
uit voor “de meest speciale, unieke en uitzonderlij-
ke” PhD-student. De winnende promovendus dient 
uit te blinken op diverse vlakken: maatschappelijke 
betrokkenheid, connectie met het onderzoeksveld en 
academische prestaties. Collega-promovendus Af-
shin Aslani droeg winnaar Dehgan uit Iran voor bij 
EPAR. Hij eert hem om zijn hulpvaardigheid jegens 
studenten, zowel bij de reguliere studie als bij het 
invullen van formulieren voor een nieuw promotie-
traject. “Hij heeft briljante ideeën binnen zijn vak 
van epidemiologie, is een goede musicus en tevens 
een bekwaam kok. Ook doet hij erg zijn best om 

Nederlands te leren”, aldus Aslani. De jury vult 
aan: “hij maakt een sprong van basale medische 
hulpverlening in onderontwikkelde delen van Iran 
naar een uitstekend presenterende promovendus bij 
het Erasmus MC.” Ook zijn indrukwekkende lijst 
van publicaties over diabetes in toonaangevende 
wetenschapsbladen vielen goed bij de jury. Tijdens 
de prijsuitreiking – eeuwige roem en duizend euro – 
kon de winnaar helaas niet aanwezig zijn, vanwege 
verblijf in het buitenland. De drie andere kandida-
ten die de tweede ronden hadden gehaald zijn 
Alexander van Akkooi, Jorie Versmissen (beide van 
de medische faculteit) en Mariano Heyden van 
RSM, Erasmus University. MM

>> Onderzoek

PhD-student van het jaar
Wetenschappelijk voortvarend, vriendelijk en betrokken. Zo wordt Abbas Dehgan omschreven 
door de collega die hem voordroeg als PhD-student van het jaar 2008. Eigenschappen die hem 
succes brachten, want hij won de prijs op woensdag 18 februari.

In de wijken Kralingen en Hillegersberg mogen van-
af heden maximaal vier verschillende achternamen 
worden ingeschreven op één adres, terwijl dat maxi-
mumaantal eerder twee was. De verantwoordelijke 
wethouder Hamit Karakus kiest er tevens voor om 
deze regel te laten gelden in delen van achterstands-
wijken in Rotterdam-Zuid.  
De landelijke politiek gooide het maximumaantal 
van twee namen per adres al in november 2008 over-
boord, maar gemeenten mogen dat beleid naar eigen 
wens handhaven. Rotterdam wil veelal bij het maxi-
mum van twee blijven. Woordvoerder van wethouder 

Karakus, Farida Aghris, zegt dat dit is om overlast 
door overbewoning te voorkomen. “We houden het 
op de meeste plekken bij maximaal twee achterna-
men, omdat werknemers uit Midden- en Oost-Europa 
nu soms met een groot aantal op één adres wonen. 
Dat kan leiden tot gevaarlijke en hinderlijke situa-
ties.” Nu in specifieke straten en wijken wel vier ver-
schillende bewoners zijn toegestaan, creëert de ge-
meente naar eigen zeggen meer kamers voor studen-
ten. Juist wijken als Kralingen en Hillegersberg kun-
nen dan een grotere hoeveelheid studenten gaan her-
bergen. MM

>> Huisvesting
Toename strategisch gelegen studentenkamers
De gemeente Rotterdam gaat meer kamerbewoning mogelijk te maken op strategische plekken. 
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>> Symposium

Gratis downloaden en tv-ruzies 
Onder leiding van oud-rechtenstudent Humberto Tan gingen 12 februari entertain-
mentrechtdeskundigen met elkaar in debat in het door de Juridische Faculteitsvereni-
ging Rotterdam (JFFR) georganiseerde symposium ‘Media & Entertainment’. 

>> Onderwijs
Economische opleiding voor Surinaamse studenten

Inhoudelijk zat het wel snor deze donderdag-
middag in de Forumzaal; met advocaat Rad-
boud Ribbert, gespecialiseerd in media- en en-
tertainmentrecht, en Wouter Rutten, hoofd 
communicatie bij de branchevereniging van de 
entertainmentindustrie (zowel audio, video als 
interactief). Na hun voordrachten wisten alle 
aanwezigen in ieder geval hoe het zat met zaken 
als muziekrecht, intellectueel eigendomsrecht, 
auteursrecht, piraterij en parallelimport. 
Voor de smeuïgheid was er behalve de goedge-
klede grappenmaker Tan advocaat Joris van 
Manen, die volgens de symposiumbrochure 
‘opereert aan het front van het moderne intellec-
tuele eigendomsrecht’. Van Manen gunde de 
studenten een kijkje in de keuken van tv-ruzies, 
een en ander smakelijk door hem opgedist; En-
demol versus Castaway, TV 10 versus Talpa, 
SBS versus Talpa, RNN7 versus RTL 7, X-fac-
tor contra Nix-factor, Idols versus Popstars, 
AVRO versus Talpa, en ga zo maar door. Of de 
ene naam leek teveel op de andere, of het ene 
programma leek te veel op het andere, of het 
aan de één beloofde programma ging naar de 
ander; dat soort werk.
En voor hoe het er bij moderne Hilversumse 
media heden ten dage aan toe hoort te gaan was 
er Hans Laroes, hoofdredacteur NOS-Journaal. 
Dankzij de digitalisering en de reorganisatie tot 

één redactie voor alle nieuwsuitingen – op tv, 
radio, internet, teletekst, van Jeugdjournaal, tot 
‘Het Oog’ – is de NOS, volgens Laroes de enige 
future proof nieuwsorganisatie in Nederland, 
met als enige concurrent YouTube. Waarbij ie-
dereen die twittert of telefoonfotootjes schiet een 
potentiële ad hoc NOS-correspondent is.
Tenslotte was er ook nog een discussie die zich 
toespitste op het gratis downloaden van mu-
ziek. Moet kunnen, vond een rechtenstudente. 
Ze had daar voor niet de juridisch meest hout-
snijdende argumenten: ‘Moeten die artiesten 
maar met wat minder genoegen nemen’ en ‘Het 
is zo makkelijk’. Wouter Rutten schudde het 
hoofd. GE (foto: RvdH)

Crisisdag op de campus
Waar: zaal B-4, Woudestein
Wanneer: maandag 16 februari 16.30 – 18.00 uur

Gaat het Westen failliet? Op het door studievereni-
ging Cedo Nulli onder deze noemer georganiseerde 
Kamerledendebat over de crisis, zijn – eufemistisch ge-
steld – ietwat minder bezoekers afgekomen dan op het 
crisiscollege van Wouter Bos enkele uren eerder. Wel we-
derom aanwezig is prof. Economie Kees van Paridon. Hij 
geeft een kort exposé over wat er in zijn ogen allemaal 
aan de hand is. En wat er moet gebeuren; enda’s niet 
niks: meer Europees monetair beleid; meer controle op 
financiële producten; beter toezicht op financiële mark-
ten; meer betrokkenheid van banken bij hun leningen. 
De overheid moet op korte termijn volgens Van Paridon 
het vertrouwen herstellen in de economie: door te 
investeren en de belastingen vooral niet te verlagen. 
Hypotheekrente en pensioenleeftijd moeten daarbij ter 
discussie kunnen staan, stelt hij om politici alvast wat 
voor te verwarmen.  

Voor het maximaal dertig koppen tellend publiek zitten 
van links naar rechts, maar politiek van rechts naar links 
Frans Weekers (VVD), Elly Blanksma-Van den Heuvel 
(CDA) en Paul Tang (PvdA). Zij mogen aan de gang met de 
eerste stelling dat de kredietcrisis is veroorzaakt door het 
tekortschieten van het financieel systeem.
Dat kan het trio politici moeilijk tegenspreken. Al houdt 
de liberaal het nog zuinigjes op bubbles die zijn door-
geprikt, rept de christendemocrate over een cultuur die 
vooral in de VS is doorgeslagen, en bezigt de socialist 
termen als ‘hebzucht’ en ‘kuddegedrag’. Over de oplos-
sing bestaat zowaar ook al verregaande consensus: 
toezicht, toezicht, toezicht. Volgens de VVD’er moet 
dat vooral internationaal gebeuren, volgens de CDA’se 
eveneens, maar ook nationaal, en pleit de PvdA’er ervoor 
dat wetenschappers ook eens wat meer tegenwicht 
gaan bieden aan de instelling van ‘kijken wat nu binnen-
gehaald kan worden, zonder te letten op wat het later 
kost’. Kortom, het kabbelt uitermate gezellig voort. Het 
voorverwarmen door Klijn en Van Paridon blijkt geen ef-
fect te hebben gehad.

Stelling, twee – In de toekomst is er meer overheids-
ingrijpen nodig om nieuwe problemen op financiële 
markten te voorkomen – brengt hierin geen verande-
ring. Voor het bediscussiëren van deze these rest dan 
ook slechts twaalf minuutjes. Verrassende ideeën 
worden niet gespuid. Vanzelfsprekend ziet Weekers 
de kleinste rol voor Vadertje Staat weggelegd (beetje 
toezicht, beetje bonussen toetsen, maar vooral 
niet de hoogte ervan); bewandelt Blanksma de 
gulden middenweg (gedragscodes, toezicht, tijdelijk 
overheidsingrijpen bij banken); en gaat Tang het verst 
(ziet graag een ‘veilige’, publieke concurrent van banken, 
analoog aan hoe het in de omroepwereld is geregeld).
Overigens antwoorden alle drie desgevraagd niet te 
verwachten dat het Westen, dan wel Nederland, failliet 
gaat. Grote opluchting maakt zich van me meester.

Gert van der Ende

Achteraf

De opleiding omvat een tweejarig traject. 
Het eerste jaar van de studie volgen de Suri-
naamse studenten aan de Anton de Kom Uni-
versiteit. Vervolgens lopen de studenten een 
half jaar college aan de Erasmus Universiteit, 
om voor het laatste halve jaar van de studie 
weer terug te keren naar Suriname. Aan het 
einde van de rit ontvangen de Surinamers een 
masterdiploma van zowel de Anton de Kom 
universiteit als van de EUR. 
Volgens ESE-decaan Philip Hans Franses is 
het grote voordeel hiervan dat de Surinaamse 
studenten nu in eigen land een masterdiplo-
ma kunnen halen; ze hoeven niet meer naar 
een andere universiteit zoals de EUR uit te 
wijken. Zo wordt voorkomen dat nog meer 
jong – economisch – talent Suriname ont-
vlucht. De decaan ziet de opleiding vooral als 
een gebaar. “Met deze hulp op onderwijsge-
bied creëren we een goede relatie met Surina-
me en benutten we ons samenwerkingsver-
band met de Anton de Kom Universiteit. Di-
rect financieel gewin zit er voor de faculteit 

niet in. Het is vooral de bedoeling dat de Su-
rinaamse afgestudeerden in eigen land aan 
de slag gaan.”, aldus Franses. Toch heeft ook 
de EUR volgens hem baat bij de opleiding in 
Suriname: het komt de kwaliteit van het on-
derwijs van de ESE ten goede. Hij legt uit: 
“De bacheloropleidingen aan de universiteit 
in Suriname sluiten qua studierichting niet 
goed aan op onze masters. Daardoor is het 
moeilijker voor Surinaamse studenten om 
hier op ons onderwijsniveau te presteren.” JL

De te starten opleiding markeert een nieu-
we fase in het samenwerkingsverband 
tussen de EUR en de Anton de Kom Uni-
versiteit. Zo zijn er sinds 1 januari 2009 
drie Surinaamse studenten werkzaam aan 
de universiteit in Paramaribo die hun 
masterdiploma vorig jaar in Rotterdam 
hebben behaald. Projectleider van het sa-
menwerkingsverband aan EUR-kant is 
Max Ekhorst.

De Erasmus School of Economics (ESE) is bezig met het opzetten van een masteropleiding 
aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname. Vanaf 1 september 2010 kunnen Suri-
naamse studenten in eigen land de EUR-master accounting, auditing & control volgen.

Humberto Tan laat een student aan het woord. 
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>> EM Panel

Hulya Alabas
student rechten

Leonora de Boo
student geneeskunde

“Mijn indruk is dat het competitiemodel 
goed functioneert: het geld komt over 
het algemeen terecht bij veelbelovende 
onderzoekers en deze winnaars ge-
bruiken de fondsen vaak voor echt ver-
nieuwend onderzoek. De papierwinkel 
die bij de competities komt kijken zou 
van mij wel een stuk minder mogen. 
Vooral de Europese Unie maakt het nog 
steeds erg bont: met handleidingen 
voor indieners van honderden pagina’s. 
Vooral het schrijven van plannen is 
voor veel onderzoekers een doorn in 
het oog. Bovendien zijn de plannen 
vaak een wassen neus. Dat komt door 
de eisen die sommige reviewers stellen 
aan onderzoeksplannen. Uitvoerbaar-
heid is een belangrijk criterium. Maar 
de uitvoerbaarheid blijkt meestal pas 
als je het onderzoek hebt gedaan. Som-
mige beoordelaars maken het zo bont 
dat ze heel precies willen weten welke 
stappen wanneer genomen zullen wor-
den in het onderzoekstraject. Maar een 
kenmerk van vernieuwend onderzoek 
is nu juist dat dat niet te plannen is. 
Sommige onderzoekers dienen daarom 
voorstellen in voor onderzoek dat in 
feite al gedaan is. Ik vermoed dat een 
competitie op basis van enkel cv’s na-
genoeg dezelfde winnaars oplevert als 
een competitie op basis van plannen. En 
dan kunnen veelbelovende onderzoe-
kers zich nog meer wijden aan waar ze 
goed in zijn: onderzoek doen in plaats 
van plannen schrijven!”

“Sinds jaar en dag is het een geaccep-
teerde redenering ‘competitie is goed 
voor de prestaties’. Hoogstwaarschijnlijk 
is dit in negen van de tien gevallen 
ook wel zo, maar om ook bij het ver-
delen van onderzoeksgelden van deze 
redenering uit te gaan is volgens mij 
geen goed idee. Neem bijvoorbeeld de 
faculteit Rechtsgeleerdheid en de facul-
teit Geneeskunde. Wanneer deze twee 
faculteiten een onderzoek willen gaan 
verrichten, spelen totaal verschillende 
oorzaken en belangen mee. Naar mijn 
mening zal een instelling zoals de uni-
versiteit, die haar sporen heeft verdiend 
in het leveren van kwaliteit en maat-
werk, het laten voeren van competitie 
tussen deze faculteiten dan ook niet op 
de agenda zetten. 
Het is onacceptabel dat wanneer een 
persoon geholpen kan worden door 
onderzoek dat verricht moet worden 
door de faculteit Geneeskunde, de dupe 
wordt omdat dit onderzoek de compe-
titiestrijd niet heeft overleefd. En dit 
allemaal doordat de faculteit Rechtsge-
leerdheid uiteindelijk wat competitiever 
blijkt te zijn door het inzetten van zeer 
bekwame juristen.
Het bijzondere aan de faculteiten is juist 
dat ze zo uniek zijn, als dit niet zo was 
geweest zou je één faculteit hebben en 
zou je als geldschieter dus al je geld op 
één rekening kunnen storten!”

“Competitie zelf houdt je scherp. Het 
is daarom helemaal niet slecht als 
onderzoeksgroepen met elkaar moeten 
wedijveren om geld binnen te halen. De 
beoordeling van het onderzoeksgebied 
zal wel lastig worden. Een onderzoek 
heeft meer kans interessant gevonden 
te worden wanneer het onderwerp veel 
in de publiciteit staat. Wetenschappers 
zullen daarom eerder onderzoek doen 
naar iets dat in alle kranten aan bod 
komt dan naar een of ander steenmos 
in IJsland. Men loopt dan het risico 
dat er geen onderzoek gedaan wordt 
naar een relatief ‘onbelangrijk’ iets wat 
echter later een gigantische ontdekking 
kan blijken te zijn. Misschien zit er in 
dat steenmos wel een stof die kanker 
kan genezen?
Een groot nadeel van competitie is dat 
het ertoe kan leiden dat verschillende 
groepen minder kennis met elkaar gaan 
delen of zelfs kennis achterhouden. Bij 
een ontdekking gaat het vooral ook om 
de eer en het geld dat hiermee gemoeid 
is. Dit gebeurde ook bij de ontdekking 
van het HIV-virus, waardoor het virus 
pas tientallen jaren en duizenden 
besmette mensen later ontdekt werd 
dan gekund had. Het beste zou de 
beroemde gulden middenweg zijn: 
een deel van het geld verdelen via het 
competitiemodel, een ander deel via 
loting, om zo toch kleinere groepen en 
minder interessante onderwerpen een 
kans te geven.”

Steeds minder wordt onderzoeksgeld ‘eerlijk’ verdeeld over alle onderzoekers in Nederland. Maar steeds vaker moe-
ten onderzoekers met elkaar in competitie gaan om onderzoeksgeld binnen te halen. Ook de EUR denkt er serieus 
over om extra onderzoeksgelden niet hoofdelijk te verdelen, maar via interne competitie. Is dat een goed idee? Of 
krijgen zo de sterke onderzoeksgroepen altijd het meeste geld? En krijgen net startende of wat zwakkere groepen 
niet de kans zich te verbeteren? Of houdt dit onderzoekers juist scherp? De stelling luidt:

‘Competitie levert beter onderzoek op’

Robert Dur
bijzonder hoogleraar faculteit 
Economie

Het EM Panel bestaat 
uit medewerkers, on-
derzoekers en studenten 
van de EUR die iedere 
editie reageren op een 
actuele ontwikkeling op 
de EUR, in het hoger 
onderwijs, onderzoek 
of studentenzaken. Een 
aantal reacties ver-
schijnt in de papieren 
EM, de overige reacties 
zijn te lezen op www.
erasmusmagazine.nl.
Ook deelnemen? 
redactie@em.eur.nl
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Ewout Hoorn

Praatpil
Als student geneeskunde wil je dokter worden. Maar wát voor een? Het verschilt nogal of je psychiater of 
patholoog-anatoom wilt worden, alhoewel beiden de ziel blootleggen. Vroeg in je carrière maak je grofweg 
de volgende keuze: snijden of beschouwen. Snijden vond ik saai of kon ik niet (u mag kiezen) en dus werd 
ik beschouwer. Dat betekent dat ik veel praat met patiënten. Dit is een eufemisme: ik lul ze de oren van 
de kop. Ik vraag naar symptomen en naar kleinkinderen. Ik praat over diagnoses en over het weer van 
vandaag. Ik geef uitsluitsel over de prognose van de ziekte en, desgewenst, ook van Feyenoord. Toch vraag 
ik me vaak af hoeveel daarvan beklijft. Een collega kwam laatst met een treffende metafoor. “Als ik met 
pech sta en de ANWB-monteur staat boven de motorkap uit te leggen wat er aan mankeert, wil ik vooral 
dat mijn auto weer rijdt. Kort daarna ben ik alles vergeten. Veel verder dan ‘iets met de accu’ kom ik dan 
niet.” Als een patiënt me weer eens glazig aankijkt als ik een uiteenzetting houd over zijn of haar ziekte, 
bekruipt me eenzelfde gevoel. “Als ik het straks maar weer doe, dokter”. 
Toch is ziekte-inzicht belangrijk. Want als een patiënt niet begrijpt waarom hij die acht pillen moet slikken, 
zijn het er de volgende keer vier. “O, ik dacht dat het een kuur was”. En dus moet de praatstrategie het 
midden houden tussen shock and awe (“als u deze pil niet gebruikt, gaat u dood!”) en sell like hell (“met 
deze pil wordt u honderdtien!”). Mijn verkooppraatjes worden bemoeilijkt door mijn koopwaar. Pillen tegen 
suikerziekte, hoge bloeddruk en hoog cholesterol: je voelt de ziektes niet, maar toch zijn ze slecht. En dan is 
er ook nog zoiets als number needed to treat: je behandelt tien patiënten om bij één van hen over vijf jaar 
een hartaanval te voorkomen. De marktkoopman op de Blaak heeft het makkelijker. 
Het omgekeerde komt ook voor: de ziektewens. “U zegt wel dat mijn schildklier normaal werkt, maar drie 
homeopaten hebben me onafhankelijk van elkaar verzekerd dat hij te langzaam werkt.” 
Op dat soort momenten erken ik mijn meerdere. En zwijg ik raadzaam.

Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het Erasmus MC

Elaine Mak
universitair docent faculteit 
rechtsgeleerdheid
“Het competitiemodel heeft zeker ge-
volgen voor het onderzoek aan de uni-
versiteit. Onderzoekers worden erdoor 
uitgedaagd om op veel verschillende 
vlakken te presteren. Bij het verkrijgen 
van financiering moet immers over 
meer worden nagedacht dan alleen over 
de inhoud van het onderzoek. In welke 
competitie wordt een aanvraag inge-
diend? Wie dingen nog meer mee in die 
competitie? Wie beoordeelt de aanvraag 
en op basis van welke criteria? Als on-
derzoeker is het zaak om, met deze vra-
gen in het achterhoofd, een helder en 
aansprekend plan te presenteren. Com-
petitie heeft in dit opzicht een gunstige 
invloed op de begrijpelijkheid en de 
zichtbaarheid van onderzoek voor een 
breed publiek. 
De selectie blijft natuurlijk lastig. Boven-
dien zullen onderzoekers hun projecten 
‘toeschrijven’ naar de selectiecriteria die 
door de financier (NWO, de universiteit) 
worden gehanteerd. Dit zet een bepaal-
de rem op de diversiteit en creativiteit in 
de aanvragen. Hiertegenover staat dat 
de stimulering van bepaalde soorten 
onderzoek een sterke impuls geeft voor 
de ontwikkeling van excellent onder-
zoek op die terreinen. Dit biedt onder-
zoekers en universiteiten de kans om 
zich te profileren. Het succes van een 
onderzoeksgroep werkt dan mogelijk 
positief bij de financiering van andere 
projecten uit dezelfde faculteit of uni-
versiteit.”

>> Van der Schot



at is al bijzonder: en masse is het publiek 
– studenten, docenten en alumni van de 
opleiding Economie en Informatica (E&I) 
– komen opdraven bij de vergadering van 

de Universiteitsraad. Alle stoeltjes zijn bezet. Het is 
de namiddag van 17 februari en er wordt gestemd 
door de 22-koppige U-raad over de opheffing van 
die opleiding.
Aanvankelijk geeft niemand de toehoorders, die 
vrijwel allemaal tegen de opheffing zijn, veel kans 
op een gelukkige afloop. De faculteitsraad bij 
economie had immers al ‘ingestemd’ met de ver-
wijdering van de opleiding uit het curriculum (dat 
verhaal kreeg wel een staartje, dat straks).
Alles wijst er nog op dat de U-raad het advies van 
het bestuur van de universiteit en de faculteit moet 
volgen. Rector magnificus Steven Lamberts advi-
seerde de U-raad namelijk ook al per brief om op-
heffing van de opleiding. Hij volgt de analyse van 
decaan Philip Hans Franses: de opleiding is, hoe 
dan ook, geen lang leven beschoren. Het is beter 
om nu de stekker eruit te trekken. En liefst meteen, 
eigenlijk. Anders volgen valse hoop, papierwerk 
en een opnieuw door te lopen accreditatie, à 10.000 
euro. En waarom nog meer onzekerheid voor de hui-
dige studenten en medewerkers?

Voor de U-raad lijkt er geen vuiltje aan de lucht 
om tegen te stemmen. De procedures zijn ogen-
schijnlijk allemaal ‘netjes gevolgd’, zoals dat 
heet. Oké, het ging allemaal wel erg snel. Eén 
zomer voorbij en we hebben een bachelor-
opleiding minder. Voor het gemak was de 
werving al stopgezet door de faculteit. En daar 
is ook wat voor te zeggen. Waarom mogelijke 
studiekiezers blij maken met een dooie mus? 

Anderzijds: moet de U-raad zich daardoor laten 
piepelen?

Foutje of moedwil  Hoe gemoede-
lijk die vreemde raadsvergadering ook begint, 
met de kwinkslag van Collegelid Kees van 

Rooijen, dat hij eerst wel even twintig minuten 
over zijn feestelijke ‘masterplan’ wilde praten, 

des te opvallender is het dat de voorzitter de verga-
derpunten niet meer zomaar in een gestrekt tempo 
‘aftikt’.
Steeds is er weer de neiging bij de raadsleden om bij 
de aanwezige rector Lamberts te vragen om inhou-
delijke opheldering. Wat gebeurt er, bijvoorbeeld, 
met de tijdelijke aanstellingscontracten van de me-
dewerkers bij de opleiding? 
Met recht riposteert Lamberts dan: de rector heeft 
hier niet noodzakelijkerwijs de kennis van en het 
behoort niet tot de taak van de U-raad. Die oordeelt 

De Universiteitsraad nam een historisch besluit. de raad 
stemde tegen de opheffing van de bacheloropleiding Econo-
mie en informatica. Een tik op de neus van de decaan bij eco-
nomie. En een belangrijk signaal voor later.   
 tekst Daan Rutten illustratie Enio Ramalho

D

Macht decaan (ietsje) ingeperkt
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in principe alleen over de bestuurskundige proces-
sen op de universiteit. Als U-raad en als rector zit je 
nu eenmaal ‘aan het eind van de kolom der beslis-
singen’. Is de procedure goed verlopen, dan moet je 
als U-raad bijna wel aftikken en instemmen.
Het is waar. De decanen hebben het voor het zeg-
gen in dit land. Zij zijn, sinds de onderwijshervor-
ming door Ritzen in de jaren ’90, bij de wet primair 
verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek 
van de faculteit. De faculteitsraad gaat wel over 
de inhoud, maar heeft louter adviesrecht – geen 
instemmingsrecht. De decaan mag dat advies naast 
zich neerleggen. Decaan Franses moet gedacht 
hebben: klaar om te wenden, opleiding overboord. 
Een korte en zakelijke brief werd naar de U-raad 
gestuurd na de zomer. Stemt u even snel in? 
Maar dat ging dus niet door. Want velen schrok-
ken zich een hoedje. De kritiek van studenten en 

docenten, die fel tegen de opheffing zijn, bereikte 
dit najaar de rector en de U-raad. De rector wilde in 
elk geval een betere afbouwregeling voor de huidige 
studenten, en onderzoek naar de mogelijkheden tot 
voortzetting ergens anders. Nu is die afbouwrege-
ling verbeterd en lijkt voortzetting van de opleiding  
mogelijk in Leiden. 
Er staat echter nog iets anders op het spel voor de 
U-raad. Zeker de studentenfractie voelt zich voor 
het blok gezet. Ja, tegenstemmen brengt onzeker-
heid en extra kosten met zich mee. Maar de snel-
heid waarmee de opheffing in gang werd gezet, 
wekte argwaan, vooral bij studentleden Denise 
Heppe, Tjebbe Onnes en Jos Soliman. Vlak voor 
de zomer was de faculteitsraad, ontdekten zij later, 
immers zwaar verdeeld. Terwijl decaan Philip Hans 
Franses in de brief aan de U-raad en de rector de 
‘voorstelling gaf dat hij gesteund werd door de 
faculteitsraad’. De stemming in de faculteitsraad 
kwam echter uit op 6 stemmen tegen en 6 stemmen 
voor. Denise Heppe: “Dat kreeg ik pas vlak voor de 
vergadering bevestigd door iemand die erbij was. 
Het was onbeslist.”
Het enige waarin alle leden van de faculteitsraad 
zich konden vinden, was dat de decaan het opheffen 

mocht voorleggen aan de U-raad, mits deze niet 
voor een fait accompli gesteld zou worden.
Was het een foutje van de decaan om dat niet helder 
door te geven? Er wordt ook nu weer gesproken in 
de raad over informatie die toevallig is verdwenen 
of te laat aankwam (zoals een inmiddels beruchte 
brief van de faculteitsraad aan de U-raad met zin-
nige kritiek op de opheffing, die gedateerd is op de 
onbestaande datum 31 september 2008). 
Of heeft Franses informatie moedwillig achterge-
houden? Ook dat durft niemand hardop te beweren. 
Al zegt Uzay Kaymak, onderzoeker bij E&I en ook 
aanwezig als toeschouwer die namiddag: “Ik geloof 
niet zo in toeval.”

Apotheose  Dat rector Lamberts zelf ook 
niet gelukkig is met de gang van zaken, wordt nog 
eens duidelijk door zijn uitspraak op de raadsverga-

dering. Hij wil de decanen van de EUR verplichten 
om bij een belangrijke beslissing, zoals het ophef-
fen van een opleiding, het CvB en daarmee ook de 
U-raad in een veel vroeger stadium op de hoogte te 
stellen. En de discussie op veel bredere basis, en dus 
ook buiten de faculteit te voeren.
Erg veel protest lijkt de rector ook niet te maken 
bij de vraag van de studentengeleding wat de con-
sequenties zijn wanneer ze tegen het voorstel tot 
opheffing stemmen. Tja: “Dan gaat de opleiding 
gewoon door.”
Gezien de houding van de personeelsgeleding van 
de U-raad, die in eerdere vergaderingen toch vooral 
pragmatisch leek te neigen naar een ‘ja’, moest 
de toezegging van de rector voldoende zijn om de 
U-raad ervan te overtuigen dat deze in de toekomst 
niet weer het gevoel krijgt ‘buitenspel’ te staan, als 
‘laatste in de beslissingskolom’.
Het is al rond zessen ’s avonds en de stemming 
verloopt schriftelijk. De uitslag is er binnen een 
paar minuten. Dan volgt de apotheose. Het pu-
bliek is plots uitzinnig. Bijna de gehele raad blijkt 
tegen het voorstel van de rector en de decaan te 
hebben gestemd. De opleiding blijft dus bestaan. 
Al is het de vraag op welke manier en voor hoe 

lang. Waarschijnlijk houdt deze tegenstemming de 
opheffing van ‘Economie en Informatica’ slechts 
voorlopig tegen. Bovendien is er, volgens Kaymak 
bijvoorbeeld, ‘te veel gebeurd’ om zomaar weer het 
werk op te maken. Men zal, zo zegt hij dan ook, 
‘terug moeten naar de tekentafel’. De situatie bij de 
FEW zal enorm gespannen zijn de komende perio-
de. En de kans op terugkeer naar die tekentafel lijkt 
klein, wanneer het bestuursteam koste wat kost van 
de opleiding af wil. 
Toch is het een tik op de neus van de decaan, die 
een tamelijk zelfgenoegzame houding ziet afge-
straft. Hij kan de opleiding nu niet zomaar een 
langzame dood laten sterven, door er bijvoorbeeld 
helemaal niet meer in te investeren. Dat zou ieder-
een opvallen, zegt een studente uit de U-raad na 
afloop, en dat zou zijn – overigens uitstekende – re-
putatie geen goed doen.

Deze Universiteitsraad geeft zo een teken dat ze 
niet met zich laat sollen, iets dat niet vaak voor-
komt, en aan deze universiteit ook al lang niet meer 
is gebeurd. Het is een historisch moment, kun je 
wel zeggen, waarmee de raad laat zien dat de dis-
cussie, zoals die nog steeds landelijk, en nu recent 
ook in Den Haag, wordt gevoerd over de universi-
taire medezeggenschap, inderdaad urgent is. Nu 
verlopen er volgens sommige leden van de U-raad 
te veel zaken op goed vertrouwen op de integriteit 
van de decaan. Het probleem is echter dat de wet 
deze medezeggenschapsstructuur bijvalt.

Houdgreep  Er klopt wel meer fundamen-
teel niet, wanneer de faculteitsraad wel over de 
inhoud gaat, maar geen echte invloed heeft; en de 
U-raad wel invloed heeft, maar die inhoud mag 
worden onthouden. Wanneer dat zo blijft, die houd-
greepachtige situatie in de medezeggenschapsstruc-
tuur, zal de U-raad nooit echt veel meer dan een 
signaal kunnen geven. 

De decaan Franses wilde niet inhoudelijk reageren 
voordat EM 14 ter perse ging.

Macht decaan (ietsje) ingeperkt

Terwijl decaan Franses in de brief aan de U-raad en de rector 
de ‘voorstelling gaf dat hij gesteund werd door de faculteits-
raad’, was de stemming in de faculteitsraad 6 stemmen tegen en 
6 stemmen voor
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e staat als student aan de poort van het 
Walhalla van de wereldeconomie en vlak 
voordat je aan de bel trekt om een glansrol 
als young professional te gaan spelen, stort 

het hele bouwwerk met donderend geraas in elkaar. 
Geen nare droom, maar harde werkelijkheid sinds 
dit najaar de kredietcrisis toesloeg en de 
Nederlandse economie in recessie is. Hoe erg wordt 
het en hoe kun je je wapenen? 
Voor de korte termijn staan alle seinen op rood. In 
het vierde kwartaal van 2008 liep de werkloosheid 
onder jongeren (15- tot en met 24-jarigen) na jaren-
lange daling met dertien procent op tot 69 duizend. 
Historisch is dat nog altijd een laag cijfer maar de 
trend is gezet. Dagelijks worden massaontslagen 

gemeld. Maar ook in sectoren waar nog geen ont-
slagen vallen komen starters minder gemakkelijk 
aan de bak. 
Vooral in het bedrijfsleven is het aantal openstaan-
de vacatures fors gedaald, meldt het CBS. De 
grootste daling in het vierde kwartaal deed zich 
voor in de handel, de zakelijke dienstverlening en 
bij banken en verzekeringsmaatschappijen. Maar 
ook in de industrie en de bouw zijn minder banen te 
vergeven. In de zorg, bij de overheid en in het on-
derwijs daalde het aantal vacatures licht. 
Jim Allen van het Researchcentrum voor Onderwijs 
en Arbeidsmarkt (ROA) ziet de onzekerheid die dat 
oproept voor zich: “Ik zou me ongemakkelijk voelen 
als ik bijna klaar was met een opleiding bouwkun-

de. Het zou geen gelukkig moment zijn om de ar-
beidsmarkt te betreden.” 
Op die arbeidsmarkt is het een drukte van belang, 
nu er nog banen te vergeven zijn. Bas Teepe van wer-
vings- en selectiebureau YER ziet een toename van 
sollicitaties en updates van CV’s. Tegelijk ziet hij de 
vraag naar starters over de hele linie teruglopen. 
Gewoonlijk zijn vooral de softere sectoren (cultuur, 
letterkunde, geschiedenis, sociale wetenschappen) 
en sommige technische sectoren gevoelig voor eco-
nomische  dips. Maar deze crisis verschilt van de 
gewone golfbewegingen, waarschuwt Allen van het 
ROA. Ook de ‘harde’ sectoren zullen worden ge-
raakt. “Dit is een rimpelbeweging die uitgaat van 
de financiële sector en die van daaruit de rest van 

De  fall out van de kredietcrisis verspreidt zich in rap tempo over Nederland. Wat betekent 
dat voor je kansen op de arbeidsmarkt? En hoe kun je erop inspelen?            
                                                                                                                                            tekst Frans Godfroy (HOP) illustratie Bas van der Schot fotografie Ronald van den Heerik

J
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de economie beïnvloedt. Sectoren die afhankelijk zijn 
van de beschikbaarheid van makkelijke leningen 
zullen er waarschijnlijk eerder last van krijgen.”
“Vooral organisaties voor wie de afzet in Amerika 
belangrijk is, zien hun verkoop teruglopen”, zegt 
Teepe van YER. “Ook grote consultancybureaus 
maken pas op de plaats.” De IT-sector lijkt na de in-
ternetbubble van tien jaar geleden aan een nieuwe 
duikvlucht begonnen. Het blad Computable signa-
leert 30 procent minder vacatures sinds de crisis be-
gon. In de meeste takken van de techniek loopt de 
werving volgens Teepe nog wel door. Ook juristen 
kunnen nog terecht bij de grote en middelgrote advo-
catenkantoren, “maar daar leggen ze de lat nu wel 
hoger”. 

Koers verleggen  Een geluk bij een 
ongeluk is de aanzwellende golf van uittredende 
babyboomers. Omvangrijke jeugdwerkloosheid 
zoals begin jaren tachtig ziet SER-voorzitter 
Alexander Rinnooy Kan dan ook niet voor zich. 
Toen was de werkloosheid al omvangrijk vóór het 
uitbreken van de crisis. “We hebben op dit moment 
nog behoorlijk wat onbezette vacatures en we weten 
zeker dat we, als de crisis achter de rug is, zullen 
terugkeren naar diezelfde krappe arbeidsmarkt. 
Er van uitgaand dat de crisis niet te lang duurt, 
zou ik toch hopen dat een eventuele vertraging die 
jongeren oplopen bij het vinden van een baan zeer 
tijdelijk zal zijn, en dat die hen niet wezenlijk zal 
belemmeren om de loopbaan te realiseren die ze 
voor ogen stond.”
Dat neemt niet weg dat sommige afgestudeerden 
hun eerder uitgezette koers zullen moeten verleggen. 
Een lastige opgave, denkt Willem Vermeend, voor-
malig PvdA-staatssecretaris van Financiën en oud-
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
“Het grote probleem is dat voorspellingen nooit uit-
komen. Zeker nu de crisis toeslaat is het maar de 
vraag hoe de arbeidsmarkt in 2011/2012 eruit zal 
zien.” 
Lastig of niet, iemand die een loopbaan in de auto-
industrie voor ogen had, kan nu beter iets anders 
bedenken. Ook veel architecten in spe zullen voorlo-
pig naar een andere baan moeten uitzien. Rinnooy 
Kan: “Dat verhaal kennen we: er is geen baanzeker-
heid in de moderne economie, maar wel – als het 
enigszins kan –werkzekerheid.” Mobiliteitscentra 
en onderwijsinstellingen kunnen daarbij de helpen-
de hand bieden. Ook Teepe adviseert starters hun 
blik te verruimen en alternatieven serieus te nemen.

Lichtpuntjes  Voor de publieke sector 
en de overheid komt de crisis in één opzicht als 
geroepen. Er is plotseling meer belangstelling voor 
vacatures die tot voor kort moeilijk vervulbaar 
waren. Het aantal sollicitatiebrieven voor financieel-
economische functies bij de overheid neemt toe. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

Student in ondergeschikte rol

Naam: Meta van Ouwerkerk (21)
Studie: vierdejaars Bedrijfskunde, commissielid Erasmus Recruitment Days 2009

“Er hebben zich dit jaar minstens net zo veel bedrijven aangemeld voor de Erasmus Recruitment 
Days als in de voorgaande jaren. Wat dat betreft hebben we niets gemerkt van een crisis. Maar het 
valt op dat gemiddeld genomen, per bedrijf aan minder activiteiten wordt deelgenomen. Toen ik 
daar een recruiter van een grote nationale onderneming over sprak, werd mij verteld dat ze niet 
meer direct mensen nodig hebben en door minder aanwezig te zijn op het evenement geen valse 
verwachtingen scheppen. Ook komen veel studenten naar mij toe met de vraag of bepaalde be-
drijven nog steeds mensen aannemen. En de ABN Amro lijkt een beetje de populairste werkgever- 
af. Er is dus wel degelijk iets gaande.
Evenementen zoals de Erasmus Recruitment Days bieden de mogelijkheid om gewoon eens even 
te kijken wat bedrijven te bieden hebben. Het is in zekere zin een laagdrempelige manier om in 
contact met het bedrijfsleven te komen en ik denk je er altijd wat aan hebt. Of het nou positieve of 
negatieve ervaringen zijn. Per slot van rekening ga je na je studie voor veertig jaar de arbeidsmarkt 
op. Dan is het handig dat je je gedegen georiënteerd hebt.
Ik twijfel op dit moment over welke master ik volgend jaar wil gaan volgen. De master die het 
meest gewild is onder werkgevers gaat het waarschijnlijk worden. Ik vind een goede functie van 
doorslaggevend belang. Hoge cijfers worden altijd gewaardeerd, maar zeker nu er duidelijk min-
der banen beschikbaar zijn zullen bedrijven er nog beter op gaan letten wie ze precies aannemen 
en wat diegene in zijn mars heeft. Daarnaast kan een zorgvuldig opgebouwd netwerk je een heel 
eind op weg helpen. Het zou geen kwaad kunnen als studenten zich wat nederiger opstellen. Ik 
heb het gevoel dat studenten zich de komende tijd meer dan ooit in een ondergeschikte rol be-
vinden. Internationale studenten schijnen dat beter door te hebben. Zij zijn ook veruit het meest 
gedreven vergeleken met de Nederlandse studenten.”  TG



meldde vorige maand dat op dat soort vacatures 
bij het Rijk tot voor kort gemiddeld negen reacties 
binnenkwamen, tegen honderdtwintig nu.
Rinnooy Kan ziet ook kansen voor het onderwijs. 
“Er zijn nog steeds enorme lerarentekorten. Dit zou 
een mooie gelegenheid zijn om het onderwijs neer te 
zetten als een – onverminderd – aantrekkelijke, en 
bovendien stabiele en voorspelbare omgeving om je 
loopbaan te beginnen.”
Aankomende toppers blijven trouwens volop in de 
race. Shell Nederland werft jaarlijks zo’n honderd 
afgestudeerden van Nederlandse universiteiten, 
waarvan grofweg zestig procent met een technische 
achtergrond. Volgens president-directeur Peter de 
Wit zal de crisis daarin weinig verandering bren-
gen. “Wij zitten in een langetermijnbusiness. Wij 
kunnen ons niet veroorloven om van dag tot dag te 
kijken wat we nodig hebben. Het toptalent van de 
toekomst nemen we niet aan voor een job. Dat ne-
men we aan om echt een carrière op te bouwen. We 
zijn van plan daarmee door te gaan in 2009 en de ja-
ren die daarop volgen. Er is veel concurrentie om dat 
schaarse toptalent aan te trekken.” Hoewel ook 
Shell niet ontkomt aan besparingsmaatregelen, ont-
ziet het olieconcern de toppers. Wel zet het de wer-
ving van ervaren vakmensen op een lager pitje.
Die trend is algemeen. Ook in de IT-sector geldt de 
afname van het aantal vacatures niet voor het top-
segment, meldt Computable. Bas Teepe, die bij 
YER met de werving en selectie van high potentials  
is belast, bevestigt dat beeld voor de meeste secto-
ren. Bedrijven hebben volgens hem lering getrok-
ken uit de dip van 2000/2001, die veel werkgevers 
ertoe bracht de werving van toptalent op te schor-
ten. “Toen de markt weer begon aan te trekken 
kwamen ze erachter dat er geen pool meer was om 
mee te werken. Dan loop je achter de feiten aan. Nu 
is de boodschap: dit is een tijdelijke situatie, mis-
schien duurt die iets langer dan we willen, maar we 
hebben straks wel weer talent nodig om onze orga-
nisatie mee te jumpstarten.”
In de bankensector zijn volgens Teepe na een tijde-
lijke stagnatie zelfs weer wat meer topbanen te ver-
geven: “ABN-AMRO en Fortis zijn weer op zoek 
naar starters.” Toch is het de vraag of die sector nog 
borg staat voor goudgerande carrières. Oud-
staatssecretaris Willem Vermeend weet bij alle on-
zekerheid over de arbeidsmarkt één ding zeker: 
“Wereldwijd, en dus ook in Nederland, zal de finan-
ciële sector sterk worden ingeperkt.” De recent aan-
gekondigde inkrimping van ING met 2700 banen 
ondersteunt die voorspelling.
Door het grotere aanbod worden de eisen die bedrij-
ven aan kandidaten stellen wel hoger. Teepe: “De 
organisaties hebben meer te kiezen. Je moet als af-
studeerder goed beslagen ten ijs komen. Je kunt je 
kansen verbeteren door bijvoorbeeld eerst een stage 
in te lassen voor je echt de arbeidsmarkt opgaat, of 
door een assessmenttraining te doen. Mijn advies 

Arbeidsmarkt is enkeltje middenklasse

Naam: Jochem Verheul (27)
Studie: master Sociologie, schreef scriptie over de opkomst van de aandeelhouderswaarde-ideolo-
gie 

“We moeten ons niet gaan lindstaren op de eventuele gevolgen van de crisis. Kijken naar de mo-
gelijkheden is veel verstandiger. Er is licht aan het einde van de tunnel. Om mij heen zie ik mensen 
na hun studie goed terechtkomen en de reacties op een online geplaatst CV blijven voldoende. Ik 
geloof er in dat capabele academici altijd ergens passen; niet voor niets denken veel studenten dat 
het allemaal wel aan komt waaien. Ze hebben vaak nog gelijk ook. De netwerkers onder ons heb-
ben immer een stapje voor. Nadeel is dat het zo meer regel dan uitzondering is dat niet de beste 
mensen op de beste plek komen. Misschien duurt het nu langer voordat je een baan op niveau 
hebt, maar als dat de bewustwording oplevert dat je er iets voor moet doen, kan dat helemaal 
geen kwaad. Uiteindelijk is een telefoontje met de vraag ‘wil je alsjeblieft bij ons komen werken?’ 
maar voor een enkeling weggelegd.
Als de arbeidsmarkt niet kan bieden wat ik wil, zou het voor mij een enkeltje middenklasse bete-
kenen. Daarom heb ik mijn eigen onderneming, en ben ik van plan een nieuw bedrijf op te richten. 
Het doen van een promotieonderzoek is ook een serieuze optie. Van meer kennis opdoen is nie-
mand ooit slechter geworden. Ik ben mij er overigens volledig van bewust dat hetgeen hier op de 
universiteit gedoceerd wordt slechts een selectie is. Waarschijnlijk kan dat niet anders, maar ik ben 
een groot voorstander van een brede basis. In de afgelopen decennia is de nadruk erg gaan liggen 
op het op korte termijn creëren van waarde. Dan spreekt het voor zich dat de bubbel een keer gaat 
klappen. Als ik zo het speelveld overzie, dan vermoed ik dat het zaak is weer ergens samen voor te 
staan. De beste kansen liggen in het op duurzame wijze waarde creëren. Dat begrip is ondertussen 
al ontzettend uitgehold, een lege huls, maar door een soort verkapt schuldgevoel zal de behoefte 
optreden om iets moois na te laten aan de volgende generaties. Daar moet je als ondernemer op 
inspringen.” 

pagina EM 14 rubriek reactie  

20 26 februari 2009 achtergrond  redactie@em.eur.nl



is: verbreed je focus en zorg dat je je onderscheidt 
van de massa.”

Hoe lang nog?  Willem Vermeend 
publiceerde eind november een boek over de crisis. 
Daarin was hij niet al te somber. Drie maanden 
later denkt hij nog steeds dat de ellende binnen 
één à twee jaar voorbij is. Hij baseert zich op ‘de 
meerderheid van de grote economische denktanks 
in de wereld’: “De laatste voorspellingen zeggen 
dat Europa in 2009 een zware krimp krijgt, in 2010 
een lichte stijging of nog een kleine krimp, maar 
dat in 2011 de economie weer licht gaat groeien.”
Rinnooy Kan durft niet te voorspellen hoe lang de 
recessie gaat duren. Wel weet hij wat, ongeacht het 
tijdsverloop, verstandig is: investeren in kenniseco-
nomie en duurzaamheid. Nederlands troefkaart is 
de voorsprong die het op andere landen heeft. “Wat 
nu een nadeel is voor Nederland is een voordeel als 
we weer uit de crisis komen, namelijk onze sterke 
betrokkenheid bij de wereldhandel.”
Dat sommige afgestudeerden de komende jaren ge-
noegen moeten nemen met een baan van hun twee-
de voorkeur of zelfs onder hun niveau, lijkt onver-
mijdelijk. Dat leed is te overzien, meent arbeids-
marktonderzoeker Jim Allen van het ROA: “Als je 
beneden je niveau begint heb je weliswaar meer 
kans om later in een lagere functie te komen, maar 
voor de meeste starters trekt het op den duur bij.”  

Economie at work in crisistijd

Naam: Rens van Rijn (20)
Studie: derdejaars Economie & Recht, Honours Programme-student ESE

“Met interesse volg ik de kredietcrisis en alles wat daarmee samenhangt, het is de economy at 
work ten voeten uit. Het interessante is dat in de financiële sector de hardste klappen vallen, 
terwijl mijn belangstelling qua carrièrekansen juist uitgaan naar die richting. In die sector ligt – 
onder andere door de te grote focus op het kortetermijndenken – mede de oorzaak van de hui-
dige kredietcrisis. Maar ik maak mij geen zorgen. Nu de oude systemen in rap tempo instorten 
is het tijd voor een hele nieuwe generatie bestuurders. Kijk bijvoorbeeld naar Barack Obama in 
Amerika. Er zal volop vraag komen naar onafhankelijke denkers. 
Natuurlijk is op dit moment de arbeidsmarkt ontregeld. Waar er eerder ruimte was om tien fi-
nancieel analisten aan te nemen, zullen dat er vandaag de dag nog slechts twee zijn. Die terug-
vallende vraag roept om een brede oriëntatie. Jezelf onderscheiden is nu ontzettend belangrijk. 
Zo sluit ik een jaartje buitenland, samen met een bestuursjaar, niet uit. Het gaat mij eigenlijk 
alleen om mijn eigen ontwikkeling. Leren prevaleert boven het bij elkaar shoppen van een op-
vallend CV. Momenteel werk ik twee dagen in de week bij een klein consultancybureau. Tegen 
de tijd dat ik afgestudeerd en uitgestudeerd denk te zijn, ben ik waarschijnlijk 26 jaar. Dat lijkt 
mij helemaal geen vreemde leeftijd om te gaan werken. Ik stel het niet bewust uit om de werk-
vloer op te gaan, maar ik moet zeggen dat het nu gunstig uitpakt dat ik twee studies doe. 
Voor de EUR zou de huidige economische situatie ook een leermoment moeten zijn. Het heeft 
er veel van weg dat de universiteit gewoon een programma ophoest en op deze manier weinig 
toevoegt aan de brede ontwikkeling van een student. Door je enkel bezig te houden met een 
snelle doorstroom van studenten stimuleer je niet het vrije denken, waar enorme behoefte aan 
is.”  TG

Langer studeren of snel een baan scoren?
Bij economische neergang hebben studenten vanouds de neiging langer over hun studie te doen 
in de hoop dat ze later alsnog hun gedroomde baan kunnen bemachtigen. Economisch psycho-
loog professor Fred van Raaij van de Universiteit van Tilburg voorspelt dat effect ook nu: “Door 
de bachelor-masterstructuur zijn veel studenten sowieso sneller klaar en voelen ze zich vaak te 
jong voor hun eerste baan. Door de crisis zal de neiging om een extra masteropleiding te volgen 
alleen maar toenemen.” Maar is dat wel verstandig?

Bas Teepe (YER): “Eén, twee jaar geleden zeiden studenten nog wel: ik ga eerst eens een rondreis 
maken na mijn studie. Kijk daar mee uit. Misschien is het beter dat je de eerste baan die voorbij-
komt accepteert. Want over een half jaar kan die baan er misschien niet meer zijn. Lukt het niet 
om direct een baan te vinden, gebruik die tijd dan om een aanvullende stage of zoiets te volgen.”

Alexander Rinnooy Kan (SER): “Als je snel gestudeerd hebt, en je bent nog vrij jong, kun je met 
een tweede studie of masteropleiding extra competenties opdoen. Zo’n dubbele mastertitel 
oogt tenslotte mooi op je cv. Voor sommigen is een promotieonderzoek een kansrijke tussenstap. 
Anderen hebben al een flink aantal jaren gestudeerd, of moeten aan de slag omdat ze geen geld 
hebben. Dan is er reden om het net wat wijder uit te gooien en te kijken of je een plek op de ar-
beidsmarkt kunt vinden buiten je directe voorkeur.”

Jim Allen (ROA): “In de praktijk zie je dat men onder deze omstandigheden langer doorstudeert. 
Ik zou adviseren het niet alleen om de crisis te doen. Als je al overweegt om door te studeren is 
het zeker geen slechte keuze. Maar anders kun je beter je kansen grijpen op de arbeidsmarkt.”

Willem Vermeend (oud-staatssecretaris): “Niet langer studeren. Er zijn nog volop vacatures, zeker 
voor hoogopgeleiden. Wel kun je er iets naast gaan studeren als je in een bepaalde sector niet 
aan de slag komt. Maar ga zeker niet afwachten: dan loopt het verkeerd af.”
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an alle Rotterdamse Veni- en Vidi-subsidies 
die de Nederlandse Organisatie voor We-
tenschappelijk Onderzoek (NWO) recent 
heeft toegekend, zijn er maar liefst vier 

voor DNA-onderzoek. Veel van dat onderzoek ge-
beurt op de afdeling Genetica, gehuisvest op de zes-
de, zevende en tiende etage van het gebouw van de 
geneeskundefaculteit aan het Dr. Molewaterplein. 
Afdelingshoofd prof. Jan Hoeijmakers kan wel ver-
klaren waarom het over het algemeen niet heel 
moeilijk is om subsidie te krijgen voor DNA-onder-
zoek. “Processen rond DNA staan aan de basis van 
veel ziekten en medische problemen. De maat-
schappelijke relevantie van het onderzoek is daar-
door hoog en de overheid hecht er veel belang aan.”
Zelfs in tekenfilms op de kinder-tv-zender Nickelo-
deon gaat het over DNA. Kinderen van tegenwoor-
dig weten al te vertellen dat DNA al je erfelijke ei-
genschappen bevat. De Nobelprijswinnaars James 
Watson en Francis Crick hadden dat in 1953 waar-
schijnlijk niet kunnen bevroeden. Zij ontrafelden 
aan de universiteit van Cambridge hoe DNA eruit-
ziet en hoe het erfelijke eigenschappen opslaat. Dat 
gebeurt met slechts vier verschillende bouwstenen, 
waaruit DNA is opgebouwd. Die bouwstenen vor-
men samen een enorm lange sliert. Een DNA-mole-
cuul is opgebouwd uit twee van zulke slierten, die 
als een spiraal om elkaar gewikkeld zijn. De erfelij-

ke eigenschappen liggen vast in de genen: kleine 
stukjes van het DNA met een bepaalde volgorde 
van de bouwstenen. Een gen is een code die via al-
lerlei ingenieuze processen bijdraagt aan iemands 
lichamelijke kenmerken. 
Het DNA bevat bij elkaar zo’n drie miljard bouw-
stenen, dat is een streng van twee meter. En die be-
vindt zich netjes verpakt in de minuscule kern van 
elk van de triljarden cellen waaruit ons lichaam is 
opgebouwd. Geen geringe prestatie van Moeder 
Natuur.

Reparatie  Echter, deze lange DNA-draad 
raakt dagelijks tienduizenden keren beschadigd in 
elke cel. Dat gebeurt door invloeden van buitenaf, 
zoals straling en stoffen in bijvoorbeeld sigaretten-
rook, maar ook door bijproducten van onze eigen 
ademhaling. Het is dan zaak om de schade snel te 
herstellen, want anders kan het DNA z’n werk niet 
meer goed doen en kunnen ziektes ontstaan. Voor 
dit DNA-herstel bevat het DNA speciale controle- 
en reparatiegenen. Er wordt veel onderzoek gedaan 
naar de werking van die reparatieprocessen. Een 
van de onderzoekers is dr.ir. Jurgen Marteijn, die 
een Veni-laureaat kreeg van de Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). Hij 
onderzoekt de rol van het zogeheten ubiquitine-sy-
steem tijdens reparatieprocessen. Hij vertelt daar-
over: “Ubiquitine is een eiwit dat werkt als een la-
bel. Als het zich bindt aan een ander eiwit, weet de 
cel dat dit eiwit moet worden opgeruimd. Het is een 
soort kwaliteitscontrolesysteem in de cel. Als een ei-
wit zich niet goed gedraagt, moet ‘ie er uit. Het ubi-
quitine-systeem blijkt daar een belangrijke rol bij te 
spelen.”
Het herstel van DNA heeft vele facetten, vervolgt 
dr. Marteijn. “Je kunt onderzoek doen op het ni-
veau van moleculen, van cellen, van weefsels of van 
een heel organisme. Je hebt alle facetten nodig om 
een beeld te krijgen van het grote geheel. Dat is één 

van de redenen dat er steeds meer samenwerking is 
tussen onderzoeksgroepen. Ik werk bijvoorbeeld sa-
men met een groep in Amsterdam en in Kopenha-
gen. Gezamenlijk kun je bespreken wie welk deel 
van het onderzoek doet.”

Natuurlijke variatie  Het ubiquitine-
systeem is dus een controlesysteem. Maar ook de 
controleur moet worden gecontroleerd. Dat gebeurt 
weer door een ander systeem, dat op zijn beurt ook 
weer wordt gereguleerd. “Controle gebeurt in la-

gen”, zegt prof. Hoeijmakers. “Op dat gebied valt 
voor onderzoekers nog veel te ontdekken. Ik denk 
dat dit een grote uitdaging is voor de biologie. We 
worden daarbij geholpen door de informatietechno-
logie. Computermodelling is in opkomst in ons vak-
gebied. Je kunt daarmee een systeem beschrijven 
als computermodel. Als je daar vervolgens iets in 
wijzigt, kun je kijken wat er in het model gebeurt. 
Wij doen dat zelf niet, maar het gebeurt wel steeds 
meer in het onderzoek. Zelf proberen wij in kaart te 
brengen wat zich echt in de cel afspeelt. En dat in 

Wie de term ‘DNA’ googlet, vindt onder meer advertenties 
voor vaderschapstesten, informatie over DNA-onderzoek in 
strafzaken, sites over erfelijke ziekten en een reizend DNA-
lab met uitleg over DNA voor scholieren. Ruim 55 jaar na de 
ontdekking van DNA lijkt het begrip overal in de maatschap-
pij doorgedrongen. Ook DNA-onderzoek is een hot topic. Wat 
kan en wat weet de wetenschap heden ten dage van DNA? En 
wat weten we nog niet? tekst Kees Vermeer

V
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‘Kinderen van tegenwoordig weten 
al te vertellen dat DNA al je erfelijke 
eigenschappen bevat’ 

dna is een regeL VAn 3 miLjArd Letters
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verband te brengen met ziekten en veroudering.”
De verschillende DNA-controlesystemen zijn als 
het ware de gereedschapskist van de cel. Daarmee 
zijn fouten in de programmering te repareren. Maar 
bepaalt het DNA alles? Is het DNA heer en meester 
over processen in de cel en daarmee uiteindelijk 
over onze gezondheid? Of draagt ons gedrag daar 
ook aan bij? Dr. Marteijn zegt daarover: “Ik denk 
niet dat onze levensstijl direct van invloed is op de 
werking van reparatiegenen. Maar er is wel een na-
tuurlijke variatie in de manier waarop de DNA-her-

stelsystemen functioneren. Daardoor wordt de één 
sneller ziek dan de ander, ondanks dat men gezond 
leeft. We lopen ook niet allemaal de honderd meter 
in negen seconden. Daarvoor moet je ‘gebouwd’ 
zijn en aanleg hebben. Dat is die natuurlijke varia-
tie. Maar ziekteprocessen en veroudering worden 
wel versneld door bepaalde factoren, zoals roken en 
ongezond eten. Het heeft dus wel degelijk zin om op 
je levensstijl te letten en je lichaam in goede conditie 
te houden.”

Minder eten  Het onderzoek naar het her-
stel van DNA-schade staat dus volop in de belang-
stelling. Ook de Rotterdamse onderzoekers willen 
de reparatieprocessen begrijpen. Zij bestuderen mo-
leculen, cellen en hele organismen. Heeft dat inmid-
dels al iets opgeleverd? Jazeker, antwoordt prof. 
Hoeijmakers. “We hebben een relatie vastgesteld 
tussen DNA-beschadiging en veroudering. Er wa-
ren al enige aanwijzingen voor die relatie, maar dat 
stond nog niet bij iedereen duidelijk op het netvlies. 
De processen die ten grondslag liggen aan veroude-
ring en het ontstaan van ziekten zoals Alzheimer, 
hart- en vaatziekten, diabetes en botontkalking zijn 
nog onvoldoende bekend. Wij hebben gevonden dat 
DNA-beschadigingen een belangrijke bijdrage leve-
ren aan het algehele verouderingsproces.” 
En dat is nog niet alles: het lichaam lijkt een natuur-
lijk afweermechanisme te hebben tegen veroude-
ring. Cellen proberen zich bij te veel beschadigin-
gen daartegen zo veel mogelijk te verdedigen. Dat 
gebeurt onder andere wanneer het lichaam te wei-
nig brandstof krijgt. Prof. Hoeijmakers legt uit: “In 
een situatie van zogeheten calorische restrictie gaat 
het lichaam meer aandacht besteden aan het eigen 
onderhoud en minder aan groei en ontwikkeling. 
Dat gebeurt als je ongeveer zeventig procent eet 
van wat je normaal eet. Calorische restrictie is de 
enige bekende manier om gezond ouder worden te 
bevorderen. Als we deze natuurlijke reactie met bij-
voorbeeld een medicijn zouden kunnen opwekken, 
dan zou dat echt een doorbraak zijn. Een muis kan 
zo anderhalf keer zo lang leven, een fruitvlieg twee 
maal zo lang en een worm zelfs vier keer zo lang. En 
er is ook nog eens minder kans op kanker.”

Grotendeels abracadabra  Een 
mijlpaal in het DNA-onderzoek voltrok zich aan het 
begin van deze eeuw: toen werd het complete DNA, 
oftewel het genoom van de mens ontcijferd. De 
volgorde van de vier bouwstenen in die lange DNA-
sliert is nu bekend. In de toekomst wordt het wel-
licht mogelijk dat iedereen zijn persoonlijke genoom 
kan laten bepalen. Maar is iemand daarmee ineens 
een open boek? Weet je alles als je je DNA kent? Ab-
soluut niet, stelt prof. Hoeijmakers. “Je hebt dan al-
leen een regel van drie miljard letters. Als je die zou 
opschrijven, loopt dat van hier naar New York. Je 
zou er elf jaar over doen om ‘m te lezen. Je hebt ech-

ter niet meer dan een tekst, die grotendeels nog 
abracadabra is. Die zijn we nu langzaam aan het 
ontrafelen. We bestuderen welke delen van de tekst 
de genen zijn.”
Toch riep de mijlpaal meteen ethische dilemma’s op. 
Immers, als je weet welke genen je hebt, weet je wel-
licht ook voor welke ziekten je aanleg hebt. Maar 
wil je dat eigenlijk wel weten? En wie mag die infor-
matie hebben? Misschien geeft het wel problemen 
bij het afsluiten van verzekeringen. Op dit moment 
mogen verzekeringsmaatschappijen nog geen ge-
bruik maken van DNA-gegevens van personen. “Je 
mag iemand niet verplichten om een DNA-profiel te 
laten maken”, denkt prof. Hoeijmakers. “Je DNA 
heb je immers van je ouders gekregen, daar kun je 
niks aan doen. Maar wie weet hoe we hierover in de 
toekomst met z’n allen zullen denken. Denkbeelden 
in de maatschappij kunnen natuurlijk veranderen in 
de loop van de tijd en als de omstandigheden wijzi-
gen. Daarover moeten we gezamenlijk nadenken en 
besluiten nemen. Ik zit zelf in een landelijke com-
missie die nieuwe ontwikkelingen in kaart brengt, 
waardoor we ons tijdig op komende ethische vragen 
kunnen voorbereiden.”

Zachter oorsmeer  Momenteel is het 
ethisch nog niet geaccepteerd dat op grote schaal 
DNA-banken van personen worden aangelegd. 
Eind november bleken bijvoorbeeld politiemensen 
veel weerstand te hebben tegen het verzamelen van 
hun DNA, een plan van minister Ter Horst van Bin-
nenlandse Zaken. Het idee achter het plan is dat 
zo’n DNA-bank de DNA-sporen van agenten in een 
opsporingsonderzoek kan uitsluiten. Maar de poli-
tievakbond vindt afname van DNA bij politiemen-
sen slechts bij hoge uitzondering aanvaardbaar en 
dan alleen als er een dringende noodzaak is.
Maar daarnaast is ook de wetenschap nog niet zo 
ver. Het is bijvoorbeeld nog nauwelijks mogelijk om 
een verband te leggen tussen iemands DNA en de 
aanleg voor ziekten. “Die relatie is gewoon nog niet 
goed bekend”, weet dr. Marteijn. “Er zijn uitzonde-
ringen, bijvoorbeeld genen die borstkanker veroor-
zaken. Daarvan is de relatie heel duidelijk. Een 
vrouw met zo’n gen heeft wel vijftig tot tachtig pro-
cent kans om borstkanker te ontwikkelen. Maar 
zo’n sterk verband zal, denk ik, niet vaak gevonden 
worden. Voor de meeste ziekten zal de kans slechts 
een paar procent verhoogd zijn. Dat is niet echt van 
belang voor je gezondheid.”
En dan nog, niet alle kennis is meteen relevant. 
Want niet alle eigenschappen van de mens hebben 
meteen te maken met ernstige ziekten. Dr. Marteijn 
besluit met een treffend voorbeeld: “Craig Venter, 
een van de belangrijke onderzoekers in het menselij-
ke genoomproject, heeft ook zijn eigen DNA-profiel 
bepaald. Daaruit bleek dat hij iets zachter oorsmeer 
heeft dan andere mensen. Tja, wat moet je met die 
kennis?”  
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ennis vergaren en wijs worden? Ach. Hoe 
worden we succesvol? Daar gaat het steeds 
vaker om op de universiteiten. Laten we er 
ook niet omheen draaien: liefst natuurlijk 

met zo weinig mogelijk inspanning en binnen een 
zo kort mogelijk tijdbestek.
De zelfhulpindustrie voedt het verlangen. Een 
MBA in één dag (van goeroe Ben Tiggelaar) maakt 
je vanuit een luie theaterstoel tot een topmanager. 
Zoals je volgens dieetboekjes een wasbordje kan 
krijgen binnen twee weken. Stapels zelfhulpboeken 
liggen er in de boekenwinkels. Zelfs EUR-professor 
Willem Verbeke schreef er eentje: Nieuwsgierig 
leiderschap. 
De clichés in die boeken zijn niet van de lucht. De 
scepsis van psycholoog Ad Bergsma (Erasmus Uni-
versiteit) gaat ook hier op: zelfhulpboeken zijn een 
soort peptalk. Het kan werken, maar echt wijzer 
word je er niet van.
Of zijn er toch gunstige uitzonderingen? Sinds 
kort heb ik zelf toch een plankje zelfhulpboeken in 
mijn boekenkast aangelegd. Oké, misschien niet 
helemaal zelfhulpboeken, maar de schrijvers Alain 

de Botton (filosoof) en Malcolm Gladwell (weten-
schapsjournalist voor The New Yorker) volgen 
het bekende stramien van het genre inderdaad: 
levenservaringen van lichtende persoonlijkheden 
(van bobo’s tot popmuzikanten) worden afgewis-
seld met wetenswaardigheden en carrièretips. Met 
het verschil dat de lectuur van De Botton en het net 
uitgebrachte Uitblinkers van Gladwell zodanig re-
lativeren, dat je modus van succes najagen eventjes 
op elegante wijze wordt getackeld. Het werkt op de 
lachspieren en het lucht vaak heerlijk op.
De Botton in Statusangst bijvoorbeeld: wees wijs, 
laat je ambities voorgoed imploderen. Overigens 
is zijn portee in zijn nieuwste titel duidelijk genu-
anceerder: Een ode aan de arbeid. Niettemin staan 
wijsheid en geluk bij Botton vaak tegenover succes 
en de soms aanwezige ‘verschrikking’ die arbeid 
kan zijn. 
Het sympathieke van Gladwell is dat zijn geestige 
zelfhulpboek Uitblinkers het idee van succes op 
zich toejuicht. Stiekem probeert Gladwell zelfs een 
aanjager van succes te zijn. Maar daarvoor vindt 
hij het nodig om allereerst korte metten te maken 

met allerlei vastgeroeste clichés over succes, die de 
zelfhulpgoeroes keer op keer reproduceren. Want 
dat je als individu veel zeggenschap hebt over je 
prestaties is minder aannemelijk dan gedacht. En 
dat je binnen acht uur veel verder kan raken, is 
lariekoek.

Verrassend triviaal  Mozart, John 
Lennon, Paul Mc Cartney, Bill Gates en Bill Joy 
hebben misschien één ding wel meer gemeen dan de 
vage kwalificatie van genialiteit. Van de neuroloog 
Daniël Levitkin komt de stelling dat de groten der 
aarde allemaal tienduizend uur in hun expertise 
hebben gestoken. Gladwell laat aan de hand van 
voorbeelden zien dat dat heel aardig klopt. Er zit 
niets anders op: voor succes is jarenlange galei-
slaafarbeid is nodig. En je moet natuurlijk wel de 
kans krijgen om al die uren eraan te besteden. Daar 
spelen sociale verbanden een enorme rol bij. Het 
kan soms verrassend triviaal in elkaar zitten. Glad-
well wijst op het Mattheuseffect – ‘wie heeft, zal 
nog meer krijgen’ – bij sporters en scholieren.
Wat blijkt? Topsporters zijn onevenredig vaak in 
het voorjaar geboren. Daardoor waren ze, op het 
moment van selectie voor het nieuwe seizoen, fysiek 
verder in hun ontwikkeling, werden daardoor in een 
hoger team geplaatst en kregen meer aandacht. Zo 
meritocratisch is de sportwereld dus niet. En op de 
basisschool werkt het precies zo. Gladwell noemt 
daarom als gunstig alternatief om kinderen uit het 
voor- en najaar in verschillende groepen te plaatsen, 
zodat ze concurreren met gelijken. Want het effect 
werkt de rest van je leven door. “Het lijkt erop dat 
dit soort meevallers bij softwaremiljardairs, rock-
bands en topatleten geen uitzondering zijn, maar 
regel.”
Voor succes en genialiteit zul je de sociale en cultu-
rele omgeving moeten veranderen, zegt Gladwell. 
Waarom moest de briljante Chris Langan van de 
universiteit af, omdat hij niet op tijd op de col-
leges kon komen, terwijl Robert Oppenheimer (de 
ontwikkelaar van de atoombom) op de universiteit 
mocht blijven, ondanks dat hij zijn begeleider pro-
beerde te vergiftigen? Uitblinkers laat zien dat eerst 
kennis, en dan pas succes komt.   

Uitblinkers van Malcolm Gladwell verscheen 
recent bij uitgeverij Contact. Alain de Botton’s 
Statusangst en Een ode aan de arbeid verschenen 
bij Atlas.

K

Meer lezen over de andere kant van 
wetenschap? EM-wetenschapsredacteur 
Daan Rutten bespreekt vanaf nu de 
wetenschap in zijn weblog ‘Je weet toch’, te 
vinden op www.erasmusmagazine.nl 

De 10.000 uur-regel

Wat al die boeken over succes (in leiderschap, management 
of fitness) ook beweren: neem het met een korreltje zout. 
Behalve dan geestige boeken als Uitblinkers van Malcolm 
Gladwell. tekst Daan Rutten  foto Uitgeverij Contact
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vooraf
>> Congres
27 fEBRUARi T/M 14 MAART
Meesterweek
De negentiende Meesterweek heeft als slogan ‘Student today, leader to-
morrow’. In een jaar dat leiderschap centraal staat – denk aan de aanstel-
ling van Ahmed Aboutaleb, de start van president Obama, het gevecht te-
gen de financiële crisis en het feit dat Rotterdam European Youth Capital 
is – ligt het voor de hand dat de Meesterweek ook draait om leiderschap 
en ambitie. Een kleine greep uit het programma: twee congressen waarbij 
hoogleraren, prominente advocaten en politici ingaan op actuele juridi-
sche thema’s. Een geheel verzorgde recruitmentdag en het bedrijvendiner 
in het Golden Tulip design hotel. Daarnaast excursies naar de FIOD en 
Raad voor de Rechtspraak. Locatie en tijdstip: www.meesterwerk.nl. 

>> Film
3 MARCH
The Legend of 1900
This movie is based on the Italian 
classic ‘La leggenda del pianista 
sull’oceano’ of director Guiseppe 
Tornatore. The story is one of an 
abandoned baby who is found on 
an ocean liner by one of the ship’s 
crew. He is unofficially adopted 
and named ‘1900’ for the year in 
which he was born. At a very early 
age the boy demonstrates an ex-
traordinary gift for piano playing, 
which has only strengthened in 
his passing years. The boy grows 
up with no official identity, into a 
man who has never taken a step 
off of the ship onto dry land in his 
whole life.  Location: Room B-3, 
Woudestein. Time: 19.30 hours. Free 
entry. English spoken. 

>> Film
4 MARCH
Evening of Spanish Cinema
The past forty years the Spanish cinema history was marked by the coun-
try’s transformation from dictatorship into democracy and integration 
in the European Union. The land broke free from its isolation and had 
to conquer a place in the rapidly changing Global Village. According to 
cinema scientist José Lozano, the recent history of the Spanish movie is a 
blueprint of a controversial period. The professor will walk through this 
movie history during his lecture in Lantaren/Venster. All supported with 
material of the most brilliant and sometimes most infamous Spanish 
films. The movie ‘Los Santos Innocentes’ Mario Camus, 1984) is shown af-
ter the presentation.  Location: Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133 Rot-
terdam. Time: 19.30-22.00. Ticket € 5,-, available at http://www.eur.nl/essc 
Erasmus Service Center (ESSC), CB-07, tel. (010) 408 2323. English spoken.

>> Voorstelling
8 MAART
Prof.mr C. Coppens: ‘Licht en duisternis’
In het tweede deel van de matineeserie Dames & Heren: Appels & Peren 
plaatst rechtswetenschapper Prof.mr Chris Coppens de positie van de 
vrouw in rechtshistorisch perspectief. Naar de veranderende positie van de 
vrouw is veel onderzoek verricht. Er bestaan echter nog grote vraagtekens 
over de manier waarop het recht (vooral kerkelijk recht) de positie van de 
vrouw in het verleden heeft beïnvloed. Aan de hand van bronnen, uitge-
geven en onuitgegeven, zal Prof.mr Chris Coppens nagaan hoe juristen in 
het verleden dachten over de sociale en de familiale positie van de vrouw 
en wat het effect van die geleerde rechtsdoctrine was. Bepaalt het recht 
de maatschappelijke verhoudingen of bepaalt de maatschappij het recht? 
Locatie: ’t Heerenhuys, Baden Powelllaan 12, Rotterdam (Park bij de Euro-
mast). Tijd: 14.30. Toegang gratis, aanmelden via website Science4You. 

>> Debat 
11 MAART
De Kwestie live: 
Sjieke Sjacheraars
Vastgoedmagnaten die op 
klaarlichte dag worden geliqui-
deerd. Notarissen, makelaars 
en advocaten die betrokken ra-
ken bij het witwassen van geld. 
Met regelmaat verschijnen be-
richten in de media over de ver-
wevenheid van onder- en bo-
venwereld. Dit levert vragen op 
als:hoe zou een nieuwe invul-
ling van het verschoningsrecht 
en de geheimhoudingsplicht 
eruit moeten zien, en wat zijn 
de consequenties voor beroeps-
groep en burger? En hoe raken 
nette burgers betrokken bij cri-
minele activiteiten? Kwesties 
waarover de volgende debaters 
gaan praten: dr. Cisca Jol-
dersma (voorzitter parlemen-
taire werkgroep), prof.dr. Henk 
van de Bunt (hoogleraar crimi-
nologie EUR), mr. Renée Albers 
(Koninklijke Notariële Beroeps-
organisatie Den Haag), en prof.
dr. Tom Blom (hoogleraar pu-
bliekrecht en strafrecht EUR). 
Gespreksleider is dr. Richard 
Staring (universitair hoofddo-
cent criminologie EUR). Locatie: 
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rot-
terdam. Tijd: 20.00-22.00. 
Toegang gratis, reserveren aan-
bevolen: 010-4333534 / 
www.deunie.nu.

>> Evenement
14 MAART
Van Erasmus naar Erasmus 
De jaarlijkse voettocht (ca. 22 kilometer) van Erasmus 
(Woudestein, Rotterdam) naar Erasmus (Gouda, waar 
Erasmus opgroeide). Door stad en polder, langs venne-
tjes, houtwallen en broedende zwanen, verharde en on-
verharde wegen. Onderweg lezen deelnemers gedeelten 
uit Erasmus’ Brieven, waarin Erasmus ons allen, net als 
in Lof der Zotheid, een spiegel voorhoudt. De teksten zijn 
aanleiding tot verdere reflectie en onderling gesprek. Na 
afloop staat de wandelaars pannenkoeken te wachten. 
Zelf breng je een eigen lunchpakket, goede wandel-
schoenen en een OV(-studenten) kaart mee.  Locatie: 
Woudestein. Tijdstip: 09.00 uur. Inschrijving bij het ESSC: 
http://www.eur.nl/essc (centrale C-hal, Woudestein) met 
voorrang voor studenten. € 2,- (studenten) / € 3,- (overi-
gen). Of bel Mark Robin (studentenpastor) 06 - 22122036. 
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Tijdens de jaarlijkse Rotterdamse Museumnacht op 7 maart openen bijna 
45 musea en galeries hun deuren. Thema is dit jaar ‘RE:’, interactiviteit 
speelt een belangrijke rol.

Hoe flitsender, hoe beter, moet de organisatie gedacht hebben; het programma 
loopt over van de wervende kreten. De Kunsthal ‘REmixt’ grote meesters, ande-
re tijden en kekke auto’s, en in het Schielandshuis kun je ‘je überperfecte, échte 
ik tevoorschijn toveren’. Tijdens de achtste museumnacht gooien kunstinstellin-
gen in de hele stad tot twee uur ’s nachts hun deuren open, met de bedoeling 
ook mensen te trekken die normaal niet over de drempel komen.
Het thema is ‘RE:’, waarmee de organisatie inhaakt op het alom aanwezige 
Rotterdamse jongerenjaar. Hoewel er gericht wordt op een breed publiek en de 
organisatie niemand wil uitsluiten, was er geen ontkomen aan, zegt Manon 
Beuzenberg. “Maar we hebben het bewust een beetje vaag en algemeen gehou-
den, zodat elke instelling er een eigen interpretatie aan kan geven. En het sprak 
aan. In het programma is veel aandacht voor interactie met het publiek.”
Soms zelfs, is reactie van de bezoekers essentieel voor de totstandkoming van 
het kunstwerk, zoals in Las Palmas op de Wilhelminakade. In het gebouw van 
het Nederlands Fotomuseum en de SKVR wordt het publiek uitgenodigd om 
mee te schrijven en te spelen aan de REal live soap ‘Why Not in the Museum’.
De Amsterdamse museumnacht was dit jaar, door de komst van Damien Hirst, 
goed voor een enorme golf van media-aandacht. Epicentrum was het 
Rijksmuseum, waar Hirst zijn diamanten schedel tentoonstelde. Dat soort tafe-
relen hoeven we hier niet te verwachten, zegt Beuzenberg geruststellend. Met 
bussen en een boot worden bezoekers kriskras door de stad verplaatst, om de 
Witte de Withstraat te ontlasten en te zorgen dat de aandacht verdeeld wordt. 
“Wij willen ons hier niet op één ding focussen. Veel instellingen hebben een 
mooi vol programma. Het zou zonde zijn om dat in de schaduw te zetten van 
een hoofdattractie.” GM

in&uit

De Rotterdamse Museumnacht vindt plaats op zaterdag 7 maart, van 20.00 tot 
02.00 uur. De knipperende button biedt toegang tot alle locaties en het vervoer 
erheen. Voorverkoop: € 12,- (studenten krijgen korting en betalen € 10,- bij het 
ESSC). Programma & informatie:  www.rotterdamsemuseumnacht.nl 

De voorronde van ‘Nootuitgang’ is op donderdag 26 maart, 20.00 uur; de eerste 
‘Open Mic Night’ op donderdag 9 april, 19.30 uur. Opgeven of kijken? 
www.eur.nl/sgec

>> Evenement

Museumnacht vraagt 
om reactie

>> Muziek

Singer-songwriters gezocht
Eind maart vindt de Rotterdamse voorronde van ‘Nootuitgang’ plaats. 
Zingende studenten kunnen zich opgeven tot 19 maart.

‘Nootuitgang’ is een landelijke singer-songwritercontest voor studenten, georga-
niseerd door een aantal Nederlandse universiteiten. Door middel van voorron-
den door het hele land worden talenten verzameld voor de finale, waar een stu-
dio-opname en een geldbedrag gewonnen kunnen worden. De finale vindt 
plaats op 23 mei. In Rotterdam, want de Maasstad leverde vorig jaar het win-
nende koppel, soulduo Randy en Wesley.
Iedereen kan meedoen, mits voldaan wordt aan een paar voorwaarden: je stu-
deert aan de EUR of een Rotterdamse hogeschool, en de muzikale begeleiding, 
als die al aanwezig is, bestaat voor minstens vijftig procent uit studenten. 
Maar wat is nu precies een singer-songwriter? Moeilijk, vinden ze ook bij 
Erasmus Cultuur, die de organisatie in Rotterdam voor haar rekening neemt. 
“Het belangrijkste is dat het gaat om de zanger. Die moet het liedje zelf ge-
schreven hebben en het liedje ook zelf zingen. Als hij begeleid wordt door een 
band is dat leuk, maar die band wordt dus niet beoordeeld door de jury”, aldus 
Frederieke Hoitink van Erasmus Cultuur.
De voorronde is in het World Music & Dance Centre in Delfshaven. De win-
naars krijgen, naast een plaats in de finale, een workshop van soulzangeres 
Giovanca. 
Voor studenten die nog niet klaar zijn voor een gooi naar de eeuwige roem, 
heeft Erasmus Cultuur nog een andere optie. Op de ‘Open Mic Night’ kunnen 
studenten hun kunsten voor een select gezelschap vertonen. En hier zijn niet al-
leen zangers met zelfgeschreven liedjes welkom, ook dichters, goochelaars, ca-
baretiers en andere aspirant-podiumbeesten kunnen de bühne voor een paar 
minuten uitproberen. GM

Don Diablo

Deelnemer aan Nootuitgang, editie 2008.



Wanhoop en euforie in het Lido
De knipperende blote-borsten-reclames beloven spanning en erotiek. Maar binnen is het leven 
net zo plat als daarbuiten.

“Ik ben gewoon een romanticus.” Jaap, 29 jaar en vertegenwoordiger bij een grote bierbrouwer, 
nipt aan zijn limonadeglas rum-cola en haalt zijn schouders op. Hij heeft wallen onder zijn ogen en 
een rood hoofd en leunt met zijn ellebogen op de sierlijk gegraveerde bovenbar van het Lido. Hij 
beklom deze zomer de Mont Blanc, legde ooit driehonderd oranje lelies bij Guus Hiddink in de tuin 
en verloor zijn relatie door te veel passies. “Maar of dat goed is, of slecht? Ik weet het niet.”
Niet precies de monoloog die je zou verwachten in een halflege sekstent op een druilerige maan-
dagavond. Of juist wel. Het leven gaat hier, achter de roodbetegelde en met neonlichten opgesier-
de gevel, gewoon door. De uitsmijter (vlinderdasje en kickboxgezicht) speelt patience op de compu-
ter achter de bar. De meisjes, met hun diepe decolletés en hoog opgetrokken jurkjes, kijken ver-
veeld naar een herhaling van ‘Ally McBeal’. De barvrouw, een vinnige dame met getekende wenk-
brauwen en een doorrookt gezicht, eet een dubbele boterham met kaas. Natuurlijk: er is rode vloer-
bedekking, er hangen kroonluchters en spiegels en er is af en toe een showtje. Maar het plichtma-
tige, acrobatische gekronkel lijkt aan iedereen voorbij te gaan. Als in een saloon in een stoffige 
Western kijken mensen stuurs voor zich uit en is het ieder voor zich. Een dikke Turkse jongen vraagt 
aan de bar om Viagrapillen (die ze niet hebben) en tussen de optredens van de danseressen door 
wordt de glimmende koperen paal opgepoetst met Glassex en een handdoek. Het lijkt in niets op 
de glamourachtige stripclubs uit Amerikaanse films. Als een Aziatische vrouw haar slipje afstroopt 
en dierlijk over het kleine podium tijgert, ligt het schoonmaakgerei nog steeds achter haar op een 
stoel.
De meisjes die dansen gaan niet mee naar boven, zoveel heeft Jaap ervan begrepen. Hij is op zoek, 
maar naar wat? De vrouwen lijken hem niet te interesseren. Jaap trekt aan zijn L&M-sigaret. 
“Alleen die met dat rode visnetding is lekker, als die naar beneden komt, blijf ik nog. Anders ben ik 
weg.” 
Aan de rand van het leven raken euforie en wanhoop innig verstrengeld. Voor het podium hangen 
vier jongens van nog geen dertig onderuitgezakt in de ronde banken. Het is twee uur, maar mis-
schien gaat Jaap straks nog even met ze mee naar Den Haag of Utrecht. Hij kijkt onrustig om zich 
heen. Zoveel onverschilligheid. Even lijkt het of hij moet huilen. GM (foto’s: Levien Willemse)

Nightclub Lido, ’s Gravendijkwal 124
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Waar: Nightclub Lido
Entree: € 25,- (incl. 6 consumpties) Sfeer: 4 Studentikoosheid: 1 Sjanskansen: 10UIT/GAAN

Waarom ‘Slumdog Millionaire’? “Het is een 
feelgood-film met een belangrijke boodschap. 
De film speelt zich af in Mumbai, India, en 
gaat over een jongetje dat in de sloppenwijken 
opgroeit en op miraculeuze wijze in een soort 
Lotto Weekend Miljonairs terechtkomt. Aan 
de ene kant is er de harde realiteit: armoede, 
mishandeling van zwerfkinderen en mensen die 
daarvan profiteren. Aan de andere kant is er het 
hoopverhaal van een jongen die toch gelukkig 
wordt en zijn meisje krijgt.”

Critici noemden het ‘poverty porn’. “Je moet de 
film met enige ambiguïteit benaderen: oké, het 
gaat er niet goed, maar is het leven daarom 
een hel? Het is een beetje vergelijkbaar met 
de thematiek van kinderen die opgroeien in 
concentratiekampen. Die hoeven daar niet totaal 
ongelukkig te zijn, zoals in ‘La vita e bella’ wordt 
geschetst. Dit is ook zo’n sprookje dat misschien 
net iets te gelukkig eindigt.”

Leuk, die Bollywoodstijl? “De film is mooi, omdat 
er een spanning in zit. Het is de American Dream 
van Hollywood, alleen dan cynisch. Er wordt niet 

gepropageerd dat je door heel hard werken per 
definitie rijk en gelukkig wordt. Het gaat om liefde, 
doortastendheid en een flinke dosis mazzel.”

EM vraagt elk nummer een EUR-medewerker om een uitgaanstip. Christian van der Veeke, aio politieke filosofie, tipt ‘Slumdog Millionaire’.

>>  Waarheen, waarom

‘Het gaat om een flinke dosis mazzel’

‘Slumdog Millionaire’ draait dagelijks in Cinerama en Pathé de Kuip.
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In? Institutional complementarity and hierarchy in 
Dutch housing and health care”. Dr. Helderman is 
sinds 2006 werkzaam als universitair docent bij de 
opleiding bestuurskunde van de Radboud Universi-
teit Nijmegen.

Dr. Frank Leebeek,internist-
hematoloog van het Erasmus 
MC, heeft op 22 januari de 
Swammerdamprijs 2009 
gekregen. Aan de prijs is een 
bedrag van € 40.000 verbon-
den voor wetenschappelijk 
onderzoek.  De prijs wordt 
tweejaarlijks door de Neder-
landse Vereniging voor Hema-
tologie toegekend aan een 

talentvolle hematoloog, die hoogstaand onderzoek 
heeft verricht in een van de deelgebieden van de 
hematologie. De prijs is  vernoemd naar 
Jan Swammerdam. Deze 16e-eeuwse Nederlandse 
wetenschapper beschreef als eerste rode bloedcel-
len onder de microscoop.

VRIJDAG 27 FEBRUARI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie G. de Vries
DNA Fingerprinting for Tuberculosis Control in a 
Metropolitan Area

16.00 uur
Aula (W)
Oratie Prof.dr. R.M.J.P. Rikers,
hoogleraar Onderwijspsygologie (FSW)
Van Dubbeltje tot Kwartje

MAANDAG 2 MAART
12.00 uur
Zaal Blijdorp, 17e etage, gebouw H (W)
Research on Monday
Spreker: Jeroen van de Ven 
(Universiteit van Amsterdam)
Goal Setting As A Self-Regulation Mechanism

WOENSDAG 4 MAART
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Edwin Oei
Magnetic Resonance Imaging for 
Traumatic Knee Injury

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie R.L.P. Habets
Release Probability of the Readily Releasable 
Vesicles during Short Term Plasticity

DONDERDAG 5 MAART
16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Femke Damsteegt-Molier
Relativering van eigendom
Een analyse aan de hand van de relativering van de 
levering c.p., de relatieve werking van de vernieti-
ging op grond van de actio pauliana en van de blok-
keringsregel bij beslag op roerende zaken

SERVICE

Verhuizing: beperkte bereikbaarheid!
Het College van Bestuur verhuist samen met de sta-
fafdelingen Marketing & Communicatie (SMC) en de 
Algemene Bestuursdienst (ABD) eind week 9 van het 
E-gebouw naar de gerenoveerde A-vleugel. De 
bereikbaarheid van deze afdelingen is tijdens de 
verhuizing beperkt. Ook andere ondersteunende 
diensten zullen komend jaar van locatie veranderen. 
Een aangepaste wegwijzer / campusplattegrond 
vindt u vanaf maart op de website,  www.eur.nl
Erasmus Magazine, dat ook onder de Algemene Be-
stuursdienst valt, blijft in het E-gebouw

Restyling briefpapier
Het universitaire briefpapier en dito enveloppen zijn 
in een nieuw jasje gestoken. Deze materialen zijn via 
de digitale Mostshop (www.vandermost.com) van 
firma Van der Most te bestellen. Oude corresponden-
tiematerialen mogen tot september a.s. worden 
gebruikt. Voor meer informatie over deze materialen 
en een briefstramien in Word kijkt u op de 
huisstijlsite van de eur (www.eur.nl/huisstijl).

Corporate events
Erasmus Open Dag Master 
(voor wo- en hbo-bachelors): donderdag 5 maart
Erasmus Open Dag Voorjaar 
(voor vwo 4, 5, 6): zaterdag 28 maart.

Tijdelijke verhuizing afdeling Zaalplanning en 
Evenementen
Vanwege de verbouwing van de PT-verdieping op 
Woudestein zijn de afdelingen Zaalplanning en 
Evenementen vanaf vrijdag 13 maart tijdelijk gehuis-
vest in het N-gebouw. Zaalplanning verhuist dan 
naar kamer N5-13 en Evenementen gaat naar N5-11. 
Wanneer wij weer teruggaan naar de PT-verdieping 
is momenteel nog niet bekend, wij zullen dit tijdig 
kenbaar maken. Op vrijdag 13 maart zijn wij door de 
verhuizing niet goed bereikbaar. Alvast onze excuses 
hiervoor.

Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus Mundus Master 
programme Law and Economics
Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar voor Euro-
pese studenten die in het collegejaar 2009/2010 aan 
het Erasmus Mundus Master programme Law and 
Economics (EMLE) zouden willen deelnemen. Het 
gaat om een éénjarig programma waarin de deelne-
mende studenten drie achtereenvolgende trimesters 
volgen in – naar keuze – Rotterdam, Hamburg, Gent, 
Bologna, Manchester, Aix-en-Provence, Wenen en 
Haifa (Israël). Dit programma is één van de zeer wei-
nige masters die door de Europese Commissie zijn ge-
selecteerd als een ‘top quality’ Erasmus Mundus pro-
gramma. De te volgen vakken bevinden zich op het 
raakvlak van recht en economie (rechtseconomie). In-
dien het programma succesvol wordt afgerond, krij-
gen de studenten een masterdiploma van elke uni-
versiteit waar zij hebben gestudeerd. Het collegegeld 
voor studenten uit de EU bedraagt 4.500 euro (inclu-
sief 500 euro als bijdrage voor het activiteitenfonds). 
Deelname aan dit programma is mogelijk voor stu-
denten Economie en Bedrijfskunde, die minimaal hun 
bachelor hebben behaald en studenten Rechten die 
hun master hebben behaald. De deadline voor aan-

melding voor dit programma is 31 maart a.s. Is je inte-
resse gewekt? Kom dan naar de voorlichtingsbijeen-
komst op donderdag 5 maart a.s., van 15.00 – 16.30 u. 
in de Desideriuszaal, L-gebouw (L5-098). Voor nadere  
informatie en aanmelding voor de voorlichtingsbij-
eenkomst: Marianne Breijer, email:  breijer@frg.eur.nl. 
Zie ook:  www.rile.nl of www.emle.org 

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

campus Woudestein Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen van 9.30 - 17.00 uur. 
Website: www.eur.nl/essc

Sportcentrum Woudestein
010 – 408 18 76/5
sportraad@rssr.nl
www.erasmussport.nl

Halfjaarkaart voor maar € 50 !
Geldig van 2 februari t/m 31 augustus 2009; voor al 
onze doelgroepen: WO-student, HBO-student, WO 
-uitwisselingsstudenten aan de EUR, HBO-uitwisse-
lingsstudenten, afgestudeerden, medewerkers, echt-
genoten / partners. Meer info: www.erasmussport.nl

Cursussen
Buikdansen, inline skaten, Krav Maga, Pilates, pole 
fitness, salsa , squash, tennis, zelfverdediging dames. 
Iinfo en inschrijvingen op www.erasmussport.nl

Erasmus Open tennistoernooi 2009
Kijk op www.erasmussport.nl

Op de hoogte blijven?
Abonneer je op de Erasmus Sport Nieuwsbrief op 
www.erasmussport.nl, en/of op het Erasmus Sport 
Channel op SIN-Online!

Prof.dr. R. E.Backhouse (1951) is 
benoemd tot bijzonder hoog-
leraar Methodologie en ge-
schiedenis van de economie in 
de Faculteit der Wijsbegeerte 
vanwege de Vereniging Trust-
fonds EUR. Prof. Roger Back-
house is een internationaal 

gerenommeerd specialist in de methodologie en de 
geschiedenis van de economie.

Jan-Kees Helderman, voorma-
lig universitair docent bij het 
instituut Beleid en Manage-
ment Gezondheidszorg heeft 
de G.A. van Poelje prijs gewon-
nen voor het beste proefschrift 
op het terrein van de Bestuurs-
kunde in het jaar 2007. 

Dit werd bekend gemaakt tijdens het Festival der 
Bestuurskunde dat op 12 februari 2009 in Dordrecht 
werd gehouden. Jan-Kees Helderman promoveerde 
in 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 
het proefschrift, getiteld “Bringing the Market Back 

EUR-BERICHTEN

SPORT

PERSONALIA

WETENSCHAPS
AGENDA
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VRIJDAG 6 MAART
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Eveline Margaretha Bunge
Idiopathic Scoliosis: Evaluation of Screening 
and Treatment

16.00 uur
Aula (W)
Oratie Prof.dr. ir. U. Kaymak
“The Information Metamorphosis in Economics”

MAANDAG 9 MAART
12.00 uur
Zaal Blijdorp, 17e etage, gebouw H (W)
Research on Monday
Spreker: Frederic Vermeulen (Tilburg)
An Afriat Theorem for The Collective Model of 
Household Consumption

WOENSDAG 11 MAART
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Rianne Rozendaal
Hip Osteoarthritis in General Practice;
Course and Therapies

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Meike Willemijn Vernooij
Imaging of Age-related Brain Changes;
A population-based approach

DONDERDAG 12 MAART
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie A.F. van Lier
Luhman ontmoet “The Matrix”

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie A.J. Kuntze
Assessing Progress in Mastery of Counseling 
Communication Skills

---------------------------------------------------------------------
H= campus Hoboken, Faculteit Erasmus MC - 
Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam
W = campus Woudestein, Burg. Oudlaan 50, 
3062 PA Rotterdam

fotosoap door ype driessen

3HOOG
Studentenhuis 3Hoog wordt 
bewoond door vier studen-
ten: Willem, de brallerige 
man des huizes, Stefanie, een 
naïef blondje, Marjane, een 
Iraanse exchange-student, en 
Ben, de huisjongste.

Ben@em.eur.nl

Stefanie@em.eur.nl

Marjane@em.eur.nl

3HOOG

Willem@em.eur.nl

 SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van Erasmus 
Magazine. Alle berichten van faculteiten, 
afdelingen en verenigingen van de EUR voor deze 
rubriek, kunnen per e-mail gestuurd worden naar  
service@em.eur.nl

  VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 12 maart 
a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk 
op dinsdag 3 maart. De daaropolgende nummers 
verschijnen op: 26 maart, 9 en 29 april, 14 mei, e.v.



In dit voorjaar zullen verkiezingen gehouden worden voor studentleden en 
personeelsleden van de Universiteitsraad en de faculteitsraden. Het belang van 
de raden is groot. De raden hebben instemmingsrecht en adviesrecht op tal van 
gebieden die voor studenten en personeel van groot belang zijn. Om er een paar 
te noemen: de raden spreken over de begrotingen, de opleidingen, de diverse 
studentenvoorzieningen en de toekomstplannen. 
In dit bericht wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste feiten en data 
tijdens het verkiezingsproces. 

Bent u kiesgerechtigd? 
Kort gezegd: personen die als student (dus niet: als extraneus of als cursist) zijn 
ingeschreven aan de EUR zijn kiesgerechtigd. 
Personen die een aanstelling van de EUR hebben, zijn eveneens kiesgerechtigd, 
hetgeen ook geldt voor sommige personeelsleden van het Erasmus MC, die 
onder bepaalde voorwaarden een functie op het gebied van het onderwijs en 
onderzoek hebben. Ook het personeel dat op 31.12.2002 nog in dienst was bij 
de EUR en toen is overgegaan naar het Erasmus MC, bezit het kiesrecht voor de 
Universiteitsraad.

Voor de verkiezing van de Universiteitsraad geldt een indeling in kiesdistricten. 
Deze districtsgewijze indeling volgt de indeling in faculteiten:

 Kiesdistrict Betreft Personeel Studenten

 Nummer 1 FEW/ESE  2 zetels 2 zetels
 Nummer 2 Erasmus MC 2 zetels 2 zetels
 Nummer 3 FRG 2 zetels 2 zetels
 Nummer 4 FBK 2 zetels 2 zetels
 Nummer 5 FSW 1 zetel 2 zetels
 Nummer 6 FdW 1 zetel 1 zetel
 Nummer 7 FHKW 1 zetel 1 zetel
 Nummer 8 SSC’s, Stafafdelingen en UB 1 zetel Geen 

De indeling van de faculteitsraden, onder aantekening dat de studenten van 
het Erasmus MC vertegenwoordigd zullen zijn in de Studentenraad, is als volgt 
geregeld:

 Faculteit Personeel Studenten

 FEW/ ESE 7 zetels 7 zetels 
 Erasmus MC n.v.t. 8 zetels 
 FRG 5 zetels 5 zetels 
 FBK/ RSM 5 zetels 5 zetels 
 FSW 6 zetels 6 zetels 
 FdW 4 zetels 4 zetels 
 FHKW 5 zetels 5 zetels

Wilt u controleren of uw naam voorkomt op de lijst van kiesgerechtigden, dan 
kunt u die lijsten daarop nazien in de periode van 2 maart 2009 tot en met 12 
maart 2009, 12.00 uur ‘s middags. Mocht U veranderingen wensen in deze lijs-
ten, dan kunt u dat aangeven op formulieren die bij de plaatsen waar de lijsten 
ter inzage liggen, te verkrijgen zijn. De plaatsen waar de lijsten ter inzage liggen, 
zijn:

Studenten Woudestein: ESSC en Centraal Stembureau, A1-01
Studenten Hoboken Bestuurssecretariaat kamer FD -219
Personeel Woudestein: Faculteitbureau’s en Centraal Stembureau, A1-01
Personeel Hoboken: Bestuurssecretariaat kamer FD -219

De kandidaatstelling
Degenen die op de lijsten van kiesgerechtigden voorkomen of horen voor te 
komen, kunnen zich kandidaatstellen. Het Centraal Stembureau en de Facult-
eitsstembureaus hebben daarvoor formulieren op voorraad. Deze formulieren 
staan ook op de website www.eur.nl/verkiezingen.
De Universiteit hanteert het personenstelsel (met uitzondering van de Studen-
tenraad Erasmus MC die het lijstenstelsel hanteert). Het personenstelsel houdt 
in dat alleen één persoon zich kan kandidaatstellen. Bij het lijstenstelsel zijn de 
kandidaten verenigd in een groepering. 

De kandidaatstelling moet worden ondersteund door – in het algemeen - 10% 
van de kiesgerechtigden (met een maximum van 10 personen) uit zijn of haar 
kiesdistrict en geleding. U kunt formulieren voor de kandidaatstelling krijgen bij 
de faculteitsstembureaus voor de faculteitsraden en bij het Centraal Stembureau 
voor wat betreft de Universiteitsraad.

U kunt zich kandidaat stellen vanaf 2 maart 2009 tot 12 maart 2009, 12.00 uur.

De formulieren voor de kandidaatstelling zijn vanaf heden beschikbaar. Let wel: 
kandidaatstellingen die na het tijdstip van 12 maart 2009, 12.00 uur worden 
aangeboden, zijn per definitie ongeldig. 

Omdat er formele eisen zijn, gaan de stembureaus, zodra ze een kandidaatstell-
ing hebben ontvangen, over tot controle. Mocht er een vormfout voorkomen 
(bijvoorbeeld het ontbreken van een handtekening), dan kan een dergelijke fout 
hersteld worden tot vrijdag, 20 maart 2009, 12.00 uur. Daarna staan de kandida-
turen vast.

Het tijdstip van de verkiezingen
Deze verkiezingen zullen worden gehouden van 27 april 2009 tot en met 14 mei 
2009. Schriftelijk kan er gestemd worden tot 14 mei 2009, 14.00 uur en 
elektronisch tot 24.00 uur. 
Alle stemmen die na deze tijdstippen worden ontvangen, zijn ongeldig.

De stemoproep
De stemoproepen zullen rond 27 april 2009 verzonden worden. Studenten ont-
vangen de stemoproep op hun studieadres, personeel op hun werkadres. 
De stemoproep bestaat uit een tweetalige (Nederlands en Engels) oproepkaart, 
met daarop een tekst  die verwijst naar de verkiezingssite van de EUR (www.eur.
nl/verkiezingen) en de stemsite www.eur.nl/stem. Op de eerste site vindt u naast 
de link naar het elektronisch stemsysteem ook informatie over de raden. Ook de 
site zal tweetalig van opzet zijn. Meer informatie over de kandidaten treft u aan 
op het stembiljet zoals dat in het elektronisch stemsysteem is opgenomen. Het 
stemsysteem zelf is ook in de eerdergenoemde twee talen te raadplegen.
    
De stemming
Niet in alle gevallen hoeft er gestemd te worden: als er uiteindelijk evenveel of 
minder kandidaten dan er zetels zijn in een kiesdistrict of faculteitsraad/studen-
tenraad, worden de kandidaten meteen gekozen verklaard.
Het is noodzakelijk dat u voor het uitbrengen van uw stem uw gebruikersnaam 
en uw erna-code gebruikt. Mocht u die erna-code kwijt zijn, dan gelieve u zich te 
wenden tot de I&A-helpdesks van uw faculteit of SSC I&CT. 
De stembureaus moeten uw schriftelijke stem voor de faculteitsraden hebben 
ontvangen voor donderdag 14 mei 2009, 14.00 uur. U kunt elektronisch stem-
men tot 14 mei 2009 middernacht.
Houdt u er rekening mee dat het stemsysteem onverbiddelijk sluit op het laatst-
genoemde tijdstip. Het Centraal Stembureau adviseert u dan ook ruim voor die 
tijd uw stem uit te brengen.

De uitslag
Op vrijdag 15 mei 2009, vanaf 10.00 uur, wordt de uitslag van de geldig uitge-
brachte stemmen bekend gemaakt.

Het beroep
Mocht U het niet eens zijn met een uitspraak van een stembureau dan kunt U 
binnen zeven dagen een bezwaarschrift indienen. Meer inlichtingen over de bez-
warenprocedure worden u door het Centraal Stembureau verstrekt.

Tot slot
Als u meer wilt weten over de verkiezingen, de procedures, het kiesrecht en 
aanverwante zaken, en u het antwoord op uw vraag niet op de EUR-website 
kunt vinden, kunt u die vraag aan het Centraal Stembureau stellen. Het Centraal 
Stembureau is belast met de organisatie van de verkiezing van de Univer-
siteitsraad en de coördinatie van alle facultaire verkiezingen. 
Betreft uw vraag een specifiek facultaire verkiezing, dan kunt u het beste eerst 
contact opnemen met het desbetreffende facultaire stembureau.

U kunt het Centraal Stembureau telefonisch bereiken onder nummer 408 2268. 
Het Centraal Stembureau is gehuisvest in kamer A1-01.

VERKIEZINGEN AAN DE EUR
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INTERNATIONAL
no. 14 february 2009

INCREASED FUNDING FOR INTERNATIONAL EXCHANGES

Crisis, what crisis? More talented students and PhD 
students from the EU and outside the EU will now 
be able to apply for scholarships from the Erasmus 
Mundus program as its budget has been increased. 

Almost a billion euro will come available for the next 
four years, which is 450 million euro more than the 
period of 2004-2008, when ten thousand scholar-
ships were granted to students. The EU’s Education 

Commissioner, Jan Figel expects the scholarships 
themselves to be raised as well for top students, both 
from within the EU and outside the EU, who want 
to participate in exchange programs with European 
universities. The EU wants to promote its higher 
education in the world with the Erasmus Mundu 
program and make higher education better accessible 
to non-EU students. HOP

The BA and IBA programmes at Rotterdam School 
of Management, Erasmus University are big pro-
grammes, with many students and often large lec-
tures. In order to gain some influence over their large-
scale education, students of the Dutch-language BA 
programme organised themselves as early as 1984, 
followed by students of the IBA programme two 
years later. In the summer of 2008 the two Student 
Representation groups merged into RSM Student 
Representation. Yet they are not a student union, 
fighting for students’ rights alone. Jutta Schrötgens 
(20) and Martijn Dragt (22) of RSM’s Student Rep-

resentation explain. It is an intermediary between the 
faculty and the students which pro-actively helps to 
maintain and improve the quality of the BA and IBA 
bachelor programmes. In every single course, two 
members are present who report to the ten Student 
Representatives. Already during the course a meet-
ing with the teacher is organised in order to achieve 
quick wins, if necessary. After the course, at the end 
of the trimester, a second meeting is held which helps 
improve next year’s course. The reports of the two 
meetings are subsequently sent to the programme 
manager who also uses it to improve things.

Still, one may wonder whether teachers do not feel 
intimidated by the Student Representation’s constant 
monitoring; they are there in every single class. Irma 
Bogenrieder, teacher at RSM feels not uncomfortable 
with that fact. “Not at all”, she says. “Sometimes 
they have good ideas how to improve a course”, 
which has also been the case in her own classes. 
Bogenrieder says she has a positive opinion about 
the Student Representation. “Student representatives 
are instructed and behave in a cooperative way. They 
think along with the teacher while relying on the 
students’ perspective. Of course, they represent to a 
larger extent the students’ interests but their interests 
are not, and should not be in contradiction with 
staff’s interests.” 
However, other teachers may sometimes react differ-
ently. Jutta and Martijn mention a teacher who com-
pletely overhauled his course as he was advised to 
do so by the Student Representation. Consequently, 
the course manual was not online on time, which re-
sulted in criticism at this teacher. Obviously here, the 
teacher was not very pleased. But Martijn stresses 
that whatever criticism students have, once a teacher 
is confronted, it should be positive and constructive. 
Furthermore, the Student Representation’s constant 
assessment also includes looking beyond what a 
single teacher does in a single course. Recently, stu-
dents received different marks from different teachers 
for the same work. Student Representation set out 
with RSM programme management to find a fairer 
way of grading the students’ work. RSM’s Student 
Representation has shown over the years to be an 
effective tool. Yet it remains unique at the EUR and 
in Holland. However, it may work well within other 
faculties with large-scale study programmes too. KL 

RSM’S UNIQUE STUDENT REPRESENTATION 

Many students participate in extracurricular activities. In addition, students at many universi-
ties have a say in their education process. However, RSM’s Student Representation is unique.
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If you, as an RSM student have feedback on 
anything relating to your education, you 
are asked to get in touch with the Student 
Representation members in your course, or 
send an email to: info@RSMSR.nl    

With the start of a new term at the EUR, a new group of international students has arrived. 
They are not as big a group as the ones who started in September. Yet, our latest internationals 
had their official welcome organised for them as well.

Jutta Schrötgens and Martijn Dragt. (photo: Ronald van den Heerik)
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A typical Bulgarian 
drinks huge amounts 
of vodka, is extremely 
lazy, speaks very loud 
(even the women) 
and has an arrogant 
attitude, right? I met 
up with Ivan, Milen 
and Radostin to find 
out how they feel they 
are perceived and if some 
typical prejudices against 
Bulgarians hold true. I confronted 
them with ‘prejudices’ non-Bulgarian students 
hold against Bulgarians, as I have heard these 
frequently over the past year. The first thing 
I asked was whether it is true that Bulgarians 
are all heavy vodka and whiskey drinkers. All 
went through the same ritual of smiling, and 
then confirming the truth of the “prejudice”, 
before pointing out it is very much a matter of 
food and culture. Milen: “Bulgarians certainly 
drink a lot of alcoholic beverages. However, 
one has to take the factor of food into account. 
In Bulgaria we eat a lot of fat food such as beef 
and white cheese before drinking vodka, and at 
a party we continue to eat while drinking. Here 
in the Netherlands I see a lot of students who 
do not prepare their stomach for the alcohol, 
which makes it much less attractive and thus 
harder for Dutch people to drink a lot without 
getting totally wasted”. Ivan points out that 
it is also a matter of what you are used too. “A 
lot of Bulgarians are used to drinking vodka 
and whiskey on a regular basis; however we 
do not drink beer that frequently as the Dutch. 
If a beer contest would be organised between 
Dutch and Bulgarian students, the Dutch would 
certainly win”. 

Lazy  When asked whether they agree most 
Bulgarians are lazy – another prejudice which is 
held against Bulgarian students in particular – 
all of the interviewees start shaking their heads. 
Ivan: “For most Bulgarian people the quality of 
life is more important than working 24/7. Get-
ting things done quickly, no matter how they 
are done, is important for us. Also, in Bulgaria 
we have this old myth: The story goes that in 
the past a Bulgarian king decided to raise taxes 
and he sent out his trustee to the countryside 
to check the effect of that. The trustee came 
back to the King and said: “People are working 
harder.” The King keeps raising the taxes, and 

people work harder and 
harder, until at some 
point they actually 
stop working at all, 
and start gathering 
for parties and drink-

ing. Ivan: “If people 
have to pay such a 
large proportion of their 
salary on basic needs, 

a lot of them will loose 
faith in the future and only 

invest in being happy in the present. I 
think the low salaries of most Bulgarians might 
partly explain the fact that a lot of Bulgarians 
value being happy in the present so much, as 
there is no point for them in saving a propor-
tion of the little amount of money they earn for 
future benefit”. Milen counters the proposed 
prejudice from a different angle. “People might 
perceive Bulgarian students as being lazy as we 
are not easily motivated to study on our own. 
However, we do like to work on tasks together 
and therefore we work very hard for team as-
signments. Although I agree that Bulgarians 
in general do not like to work their asses off, I 
would also like to add that when we are chal-
lenged and really motivated to do something; 
we go for it with passion and dedication.” And 
are Bulgarians arrogant? “No, but in general it 
can certainly be said that we are self-confident, 
impatient and emotional which could be per-
ceived as arrogant,” Radostin points out. 

Lada’s and Trabants  The most 
recent polarization within Bulgaria is between 
the very wealthy Bulgarians who primarily live 
in the capital Sofia, positioned against the rest 
of the country. Ivan: “Some people from the 
countryside hold the prejudice that every per-
son from Sofia has a lot of money to spend and 
therefore they charge higher prices if they are 
selling something to people from Sofia. How-
ever, if every person from Sofia would be very 
rich, two out of seven Bulgarians would be rich, 
as Sofia has two million inhabitants and Bulgar-
ia totals seven million, which is not the case of 
course”. To conclude there was one last question 
I could not persist to ask; “Are you guys really 
still driving around in these old Lada’s and plas-
tic Trabants?” The returned smile of all three of 
them made me feel pretty much naïve and also a 
little bit ashamed. 

Saskia

The Bushfire Crisis 
In Holland it’s all about the economic crisis. In 
Australia there is this economic crisis as well. 
It is as bad as it is in Europe, only the Aus-
tralians are not worried about it. They have 
another problem to deal with: “The Bushfire 
Crisis”.
I have been living in Sydney for a week now 
and the bushfire crisis is everywhere. It is on 
the front page of every newspaper and it is in 
the headlines on television. They call it “The 
largest natural disaster in our state’s history 
and Australia’s history.”
Every year there are bushfires in Australia 
because of the dry weather. This year how-
ever, the fires in the state of Victoria have 
destroyed entire rural towns in the area north 
of Melbourne. Because of the high tempera-
tures, drought, dry bush and changing wind 
directions the bushfires became worse than 
normal, even though the police believe some 
of the fires were started deliberately. The 
death toll from the bush fires has climbed to 
189, and is still rising. More than 5000 people 
have been rendered homeless. On the news 
you see people crying because they have lost 
a family member or their home. You hear 
heartbreaking or remarkable stories from 
people who survived the fires. I have heard the 
story of a mother who survived because she 
was hiding in a wombat burrow with her kids. 
There were also stories of people who thought 
they would die and had called their kids to say 
goodbye and eventually lived.  
Falling temperatures and lighter winds the 
last few days have helped the fire brigades to 
bring some of the fires under control, however 
there are still more than thirty large fires 
burning and there is still danger. The next 
days it is going to be warmer so they fear the 
worst.
All the people in Australia are very sympa-
thetic with the victims. The Red Cross is in 
every commercial break to raise money for the 
victims. In every store in Sydney there is a box 
for spare change for all the people who have 
lost their homes. In Chinatown there was a 
parade last Saturday with Chinese dragons to 
raise money for all the bushfire victims.
Curiously, in New South Wales, the state I am 
living in, people are having to deal with too 
much water and floodings. Here are victims 
too. It will be raining here for at least another 
week. Can’t they send some rain to Victoria? 

Saskia Willig is a Law student at Erasmus Univer-
sity, currently studying in Sydney 

Поздрави OT България! 
(GREETINGS FROM BULGARIA)
Since Bulgaria joined the European Union in 2007, a great many Bulgarians have crossed the 
Dutch border in order to seek their fortune. Some of them in search of employment; others 
to continue their studies abroad and for example follow the IBA-programme at Erasmus 
University, where the Bulgarians comprise the fourth-largest nationality in the programme 
besides the Dutch, German and Chinese.  text Zvezde Klingenberg

Pride&Prejudice
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Maybe this is not all that surprising consider-
ing Holland has only sixteen million inhabitants 
whereas the city of Shanghai has a population of 
almost eighteen million. Whenever people do think 
of the Netherlands as a country to visit, the first 
things that come to mind are Amsterdam, legal 
drugs and a crazy sex industry. Oh right… and 
tulips. So how do all these tourists and backpackers 
still manage to find their way to Rotterdam? What 
are the coincidences, twists of destiny that draw 
students and people from all over the world to end 
up in this little city in Holland? EM visited a small 
Hostel in Rotterdam called “Room Rotterdam” to 
find out. Because what better place is there to catch 
the backpackers, travelers, and adventure seekers, 
than a hostel?

David Hopper, a proud 
American ex-student 
Horticulture from 
Maine, landed just 
five hours earlier. He 
ended up in Rotterdam 
through a casual con-
versation with a Dutch 
person on his flight to 
Europe. David had not 
heard much about Rot-
terdam, but this person 

on the plane convinced him to hop onto the first 
train and check into the first hostel he could find. 
Since it is winter and there is little work for David 
at home, he decided to do what he had wanted to 
do for a while: Tour Europe. “The US is more or 
less the same all around”, David says, and “Europe 
is just so different and inspiring.” David loves the 
adventure of traveling alone to unknown territories, 
and the best way to travel according to David is 
to “feel free to divert from your plans and ask the 
locals for good tips for places to visit!”
David continues: “I voted for Obama and I hope 
things will be better now” he says with some bitter-
ness. “It is just so embarrassing to be represented 
by a person like Bush, and now with the crisis, I 
literally bet my house on Obama to make things 
better since prices of properties are plummeting 
down.” Also traveling right now is really not cheap 
since the dollar is really low compared to the Euro

Tristan Godell has a 
different reason for be-
ing here. Tristan stud-
ied at the University of 
Colorado and studied 
both international 
Economics and Po-
litical science. Both his 
parents are European, 
his mother is Dutch. 
Tristan has lived in 

the US for his whole life but he wanted to trace his 
parents’ steps back into Europe. He also traveled 
much through the US and followed this backpacker 
philosophy: “Not all who wander are lost”. But 
now, after many journeys he stopped in Rotterdam 
(Kralingen to be precise) because of a job he found 
here as a fruit importer. 
Tristan has been living in Rotterdam for a few 
months now and keeps coming back to Room 
Rotterdam. Leaving the US didn’t feel like leaving 
home. According to Tristan every new place he 
stays becomes a new home. “This hostel is like a 
living room for me. I first came here when I didn’t 
know anyone at all in Rotterdam, and now I keep 
on coming back here to feel the backpacker’s atmo-
sphere and meet new people”.

Finally a group of 25 enthusiastic English architec-
ture students of the Oxford Brookes University 
tell why they came to Rotterdam. It was a clear 
choice: the trip through the big cities in Holland 

had to inspire the future architects. When planning 
their trip to Rotterdam, the students hoped to still 
go ice skating on the real ice, but unfortunately 
they just missed the frost, so they swapped their ice 
skates for bicycles and had a tour through the city. 
“In England we are really not used to biking around 
– also a reason why we were quite a hazard on the 
streets – and it is just great to see people use bikes 
so much” says Mike, one of the students. One of 
the things Mike really loves about Rotterdam is the 
way that Dutch architects dare to play with shapes 
and colors. “Everything is so much more alive here! 
In England architecture is much stiffer, and build-
ings and shapes are only made if they have rational 
purpose.” Also, one of the students remarks that he 
would have preferred to go to Amsterdam initially, 
since he heard much more about it. Looking back 
on it, he prefers to be in Rotterdam as it is less 
chaotic. It gives people more possibility to enjoy 
the city. 

A few drinks later the students were eager to get a 
taste of Rotterdam’s nightlife, the main criteria be-
ing: “where are the drinks cheapest”?
Rotterdam, even though it is a relatively small city, 
has plenty to offer to all kinds of expats with a 
broad range of interests. It may not hold the same 
kind of mystery as Amsterdam. And it will not 
give travelers the old Dutch traditional feeling of 
the fishermen’s town of Volendam. Yet Rotterdam 
is a city of its own kind, built on old grounds but 
brought back from the dust that was left after 
World War Two’s non-forgiving bombing. Rot-
terdam is a city with character, which constantly 
evolves and grows and definitely worth having 
seen at least once. 
So next time your old high school friend says he 
is living in New York in the Trump tower, you can 
answer proudly: “I live in Rotterdam in a cheap 
student apartment, and there are things here that 
are still unknown to most of the world. You should 
come over and discover it some time.”  

There are people who do not know that Holland has its own language. Some believe that 
 Amsterdam is a country and some people have only just discovered that Holland actually exists.  
 text Alexander Broekman

BACKPACKERS IN ROTTERDAM

“Everything is 
so much more 
alive here! ...”
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                       THE CONFLICT CORNER
RAISING YOUR HAND IN CLASS: 
ANNOYING OR ESSENTIAL?
IN ‘ The Conflict Corner’ EM talks to two students with different opinions about 
a certain subject. This week the topic of the debate is: asking questions in class. 
Always the same students in the first row seem to participate much more in class 
than the ones in the back. This phenomenon keeps coming back and is a source for 
conflict. Let’s see what both sides think.                                       text Alexander Broekman

When do you ask questions?

So should there actually be any interaction at all?

So who is being rude here?

What would you change in the future, 
after this confrontation?

Edgework
Do you like taking risks? Do you like skydiving or travel-
ling to adventure-some places? Did investment banking 
appeal to you for the same reason? That is, before the 
crash? The sociology of risk taking tells us that taking 
risks is a normal part of modern life. Research also sug-
gests that some of us voluntarily take risks, that we crave 
situations where we can experience life in all its vivid 
uncertainty. Edgework is particularly intoxicating in the 
boundaries between chaos and order. It allows us to test 
our courage and skill in an otherwise dull world.
Stephen Lyng (2005) conceptualizes this type of “risk 
as a form of boundary negotiation – the exploration of 
‘edges’.” This is what the crazed US journalist, Hunter S. 
Thompson, called ‘edgework’. Risk takers can find their 
edge in their personal life, at work, in extreme sports or 
criminal behavior. Despite different choices and motiva-
tions, edgework seems to give people a powerful adrena-
lin rush and it is the “intensely seductive character of the 
experience itself” that makes it so addictive.
What are the sociological reasons for this behavior? 
People engage in edgework as a means of escape or 
resistance to everyday life and restrictive social con-
trols. Some people also engage in risk-taking edgework 
because it is consistent with the institutional practices 
of certain kinds of work or culture. “Edgework is increas-
ingly what institutions expect of people.” And this leads 
me back to the current financial crisis. Academic Charles 
W. Smith argued (before the crash) that “financial market 
traders may …be … a whole new breed of edgeworkers, 
striving to profit from their ability to navigate in turbu-
lent global currents.”
Despite being humbled only months ago, edgework 
continues in the financial sector. For instance, we can see 
how firms like the Royal Bank of Scotland, seriously push 
the envelope by attempting to pay one billion pounds 
in bonuses despite its financial collapse. Old habits die 
hard, and exploring the edges of what you can get away 
with is to be expected if you are driven by the adrenalin 
of risky behavior in the first place.
It makes sociological sense to consider how the ad-
dictiveness of edgework created a strong culture that 
legitimized and encouraged this type of behavior, a 
culture that is resistance to change. In fact, the current 
turbulence reinforces the need for edgework and pro-
vides ample opportunity for new game playing.  RBS was 
only brought back from the edge by public outcry and 
the new oversight authority of a government watchdog 
which said no. But saying no to certain beha-viors won’t 
transform an edgework culture into a more prudent 
workplace. We need to address the sociological processes 
behind this behavior. We also need to recognize that 
some individuals like the adrenalin of edgework. Perhaps 
we can ‘encourage’ them to job-change, to find a new 
calling in extreme sports or a thrill-seeking social life. The 
financial sector needs to be left to the less edgy.

Gail Whiteman is assistant professor at RSM

Gail Whiteman

In the LEFT CORNER!
Selçuk Deg_r is of Dutch and Turkish de-
scent. He is a 19-year-old IBA Student and 
is known to not be afraid to say what he 
thinks. However, he never asks questions 
in class and sees the lectures as: “Some-
thing you go to, to know what is going on 
and that’s it.”

“Only after the lectures. You should not 
bother the rest of the class with your own 
personal questions. I think many people 
ask questions just to seek confirmation of 
their knowledge from the professor.:

Reply to Charlotte: ”Then write it down. 
Not everyone might be as interested as you 
think. Also, sometimes it’s not even ques-
tions they ask but just facts they want to 
show off about.”

No, I come to class to know what the course 
is about. If I have questions I just look it up 
in the book or I ask after the class. Also, 
I think teachers should simply point out 
people, so people will pay more attention as 
they all risk to be pointed out. But person-
ally I don’t like speaking in public.

“The people in the front are using my time 
and I stop paying attention once they start 
having a discussion only with the teacher, 
but if new people talk I listen.”

“I would still not ask questions in class but 
I will probably try to listen more also to the 
regular people asking questions.”

In the RIGHT CORNER!
Charlotte Schrieken is Dutch. She is a 21-
year-old IBA Student and is known to ask 
many questions during the lectures. She be-
lieves it is important to ask questions as it 
broadens one’s knowledge about a subject. 
“This is why you decide to go to study in 
the first place.” 

As soon as I have a question, because I 
might forget about it. Also I might have a 
question about a specific topic that might 
benefit others with the same question.

Reply to Selçuk: “The whole point of being 
in class with many people is to learn from 
each other and maybe learn from a question 
you would not have come up with yourself.”

Yes, I come to class to learn more and not 
just to repeat what is in the books. I think it 
is really sad when the professor asks a ques-
tion and nobody takes initiative. So if I see 
nobody does anything I just answer because 
I know the answer.

“I think it is rude when people are talking 
while I am trying to ask a question. Also 
during the lectures the people in the back 
make it impossible to hear the lecture.”

“I already changed many things. I used to 
ask many more questions, so I will try to 
keep my own questions for later. But still, 
interacting is part of who I am and I won’t 
change that.”
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Rotterdam Underground - 
Photography exhibition
Growing up as a musician himself, Daniel Bagger-
man happened to be taking pictures with a friend’s 
camera during a concert, when he realized that his 
profession was not to make music, but to photo-
graph it. He started following the upcoming bands 
of Rotterdam and captured the lives of musicians in 
fantastic pictures, including behind the scenes. De 
Dubbelde Palmboom, located in Delfshaven, hosts 
an exhibition of his most famous photographs. They 
give an insight into the musical scene of Rotterdam. 
A broad variety of bands is pictured, some making it 
to higher glory, others staying happy as they are.
www.hmr.rotterdam.nl

Rotterdam Museum Night
A year has passed and we can again look forward 
to the upcoming Rotterdam Museum Night 2009. 
On 7 March, nearly all of Rotterdam’s Museums 
welcome the public, each with a special programme 
during this long night of art. The ticket costs 12 
euro, but that is nothing when looking at the large 
number of museums you can enter with this one 
single ticket. Be clever and inform yourself in ad-
vance about where to go and what museum to visit 

during this night, since you won’t be able to visit all 
of them. Also, buy your ticket as soon as possible, 
as last year they were all sold out quickly. Make it a 
unique experience, take some friends with you and 
start your journey through the world of Rotterdam’s 
museums.
www.rotterdamsemuseumnacht.nl

De Doelen – the Musical Heart 
of Rotterdam
De Doelen. Situated in the very heart of Rotterdam, 
we barely ever pay attention to this large building: 
It is a famous place among musicians, being the 
home of the Rotterdam Philharmonic Orchestra and 
the famous conservatorium CodArts. Furthermore, 
there are many conventions taking place throughout 
the year with topics ranging from Entrepreneurship 
to Environmental Protection. But to many, most of 
this is well hidden inside and we might only some-
times wonder what is happening there, when going 
to the cinema at Shouwbourgplein. Yet it is worth 
checking out some of the events taking place in De 
Doelen. There are free concerts of the Rotterdam 
Philharmonic Orchestra every Wednesday at 12:45 
in the main concert hall and additionally there are 
Jazz-brunches on Sundays in the Doelen Café. If you 

want to see the stars of tomorrow performing today, 
go and watch the final exams of the CodArts conser-
vatorium students, from 2 March until 5 March and 
from 9 March until 12 March in Theater Walhala. 
Check out the schedule and pick your favourite. All 
the events mentioned above are for free and welcome 
students. So gather some friends and grab this 
chance to broaden your musical horizon.
www.dedoelen.nl - www.theaterwalhalla.nl

Tribute to the Trabant
Everybody knows the Trabant. Until the Iron Cur-
tain came down, it was the only vehicle available 
in communist Eastern Germany. As a result, nearly 
every citizen needed one and the lucky ones had one. 
The Trabant was famous for its simplicity, which 
in itself was a necessity, since repairing and main-
taining the vehicle was the only affordable way for 
many to keep it going. Yes, it tended to break down 
a lot, but today it rather breaks the hearts of car 
collectors all over the world. If you want to see why, 
come and enjoy the tale of the Trabant presented in 
the Kunsthal. Martin Roemers, a famous freelance 
photographer captured the story of the Trabant with 
amazing photographs. 
www.kunsthal.nl

Erasmus Student Ser-
vice Centre:the central 
service point for stu-
dents. See the website 
for an overview of the 
services. Location: C-hall 

(CB-07), at the Woudestein campus. 
Telephone: (010) 408 2323. Opening 
hours: working days from 9.30 - 17.00 
hours. Website: www.eur.nl/esscin-
ternational 
 
SPORTS 
 
Woudestein Sports Centre 
(010) 408 1876/5 
sportraad@rssr.nl 
www.erasmussport.nl 
 

Half-year card for only € 50! 
Valid from 2 February through 31 Au-
gust 2009 
This offer applies to all of our target 
groups: 
- WO-student 
- HBO-student 
- WO-exchange student to EUR 
- HBO-exchange student 
- Alumni 
- Staff 
- Partners 
More info: www.erasmussport.nl 
 
Courses 
- Belly dancing 
- Inline skating 
- Krav Maga 
- Pilates 
- Pole fitness 
- Salsa  
- Squash 
- Tennis 

- Self-defence ladies 
Info and registration: 
www.erasmussport.nl 
 
Erasmus Open tennis tournament 
2009 
For all information, go to www.eras-
mussport.nl 
 
Want to keep informed? 
Subscribe to the Erasmus Sport 
Newsletter at www.erasmussport.nl, 
and/or to the Erasmus Sport Channel 
at SIN-Online! 
 
 
The annual walk from Rotterdam to 
Gouda 
The annual walk from from Erasmus 
(Woudestein, Rotterdam) to the other 
Erasmus city, Gouda (where he grew 
up): leaving the city, along the river, 
against the current, cutting right 

through the polder of Zuid-Holland. 
We organized yet another route this 
year, a bit shorter (22 kilometer, 14 
miles), but it is no less spectacular. On 
the way we read some extracts from 
Erasmus’ letters. The content made 
not only the addressees think; after 
all these years Erasmus is remarkably 
topical. Time and again he makes us 
look in a mirror. Departure time: 9.15 
a.m., at the entrance of Woudestein 
at the Kralingse Zoom. Bring your 
own lunch and plenty of water, good 
hiking shoes and some money for 
your train ticket back to Rotterdam. 
Register with the ESSC. Pay there the 
fee of € 2,00 only (bring your student 
card!). Those who wish to take part 
but are not students pay € 3,00. See 
for more information: 
Mark-Robin Hoogland 
06-221.220.36. markrobin@spr-vision.
nl. www.spr-vision.nl 

E S S C
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Christian Mathis
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Hoe komt je pols in het gips? “Bij een val tijdens het snowboarden heb ik op 1 januari mijn pols gebroken. 
De avond voor het gips eraf mocht, ben ik uitgegleden en kwam uitgerekend weer op die pols terecht. Dat bete-
kende drie weken extra in het gips.”

Je woont hier niet alleen? “Dit is een huis van de RVSV; we wonen hier met vier meiden. De huur is 250 euro 
per persoon. Niet heel veel, maar er wordt ook niet veel aan onderhoud gedaan. Het huis is overigens nog in 
goede staat. De huisbaas wil over tien jaar van het huis af.”

Woon je wel naar je zin? “De locatie is goed en we hebben het gezellig met elkaar. We eten regelmatig samen 
en verdelen de taken naar redelijkheid. De deuren mogen niet op slot van de ‘woonvereniging’, maar als je zegt 
dat je niet gestoord wilt worden, houden de andere meiden daar gewoon rekening mee. Aanvankelijk was de 
buurt wel wennen; er wonen hier meer allochtonen dan ik in Schoonhoven ooit zag. Maar uiteindelijk valt alles 
reuze mee.”

Waar heb je nog meer aan moeten wennen? “Zelfstandig wonen is veel duurder dan ik had verwacht. 
In het eerste jaar kwam ik vaak niet uit met mijn geld. Hoe een wasmachine werkte wist ik ook niet. En afwas 
heeft de onhebbelijke eigenschap zich op de gootsteen op te stapelen tot het echt een opgaaf wordt om je er toe 
te zetten. Het feesten kreeg in het begin iets teveel tijd toebedeeld, waardoor het studeren er bekaaid afkwam. 
Daar heb ik nu wel een balans in gevonden.”

Heb je een bijbaantje? “Voordat ik mijn pols brak, werkte ik als horecamedewerkster bij een grote cateraar. 
De onpersoonlijke sfeer en de onregelmatige tijden bevielen me niet zo. Als het gips eraf is, ga ik op zoek naar 
een baantje in de bediening, maar dan liever in de buurt en bij een klein restaurant of eetcafé. Maar nog even 
geduld. Gelukkig zijn mijn ouders erg behulpzaam. Mijn vader is zelfs mijn band komen plakken.”  

Irma van der Meer, derdejaars bedrijfskunde
Leeftijd: 20 jaar
Geboorteplaats: Schoonhoven
Woonplaats: Rotterdam          tekst en fotografie Ronald van den Heerik

In de bieb
In onze universiteitbibliotheek is alles aanwezig 
om zo efficiënt mogelijk te studeren: computers, 
boeken, talloze rustig gelegen tafels, plek-
ken waar je in groepjes kunt werken, en – het 
belangrijkste – de juiste studieatmosfeer. In 
de bieb geen afleiding, zoals thuis, waar altijd 
wel een medebewoner binnenvalt, de telefoon 
gaat, of waar we gewoonweg de verleiding 
niet kunnen weerstaan om nog maar een kop 
thee te maken, de e-mail te checken, een beetje 
te surfen of  de tv aan te zetten. Nee, dit alles 
wordt gemakkelijk vermeden door in de biblio-
theek te studeren. Dat mag saai lijken, maar dat 
is het absoluut niet! Hier komen namelijk onze 
vrienden tegen, in plaats van onze huisgenoten; 
hier ontmoeten we onze studiegenoten met 
hetzelfde doel voor ogen: studeren. 
Echter, we weten allemaal dat ons lichaam niet 
non-stop kan studeren. Om optimaal rende-
ment te halen, hebben we pauzes nodig. Korte 
onderbrekingen voor een praatje met een vriend 
zijn daarom essentieel. Een minuutje of tien, het 
is voor de goede zaak. Even samen de biblio-
theek uit, een snack halen en een bakje koffie. 
En dan weer terug – ja, het was fantastisch om 
elkaar even te hebben gesproken. 
Vreemd genoeg blijkt dat ‘even’ veertig minuten 
te hebben geduurd, in plaats van de geplande 
tien. Maar ach, zoals gezegd, pauzes zijn brood-
nodig om zo efficiënt mogelijk te studeren. Als 
jullie me niet geloven, moet je maar eens naar 
een lesuurtje ‘efficiënt studeren’ gaan; daar leg-
gen ze het jullie wel uit.
Enfin, ik zit dus weer blij achter de boeken en 
ga door met studeren.  Alles verloopt gladjes. 
Totdat na een minuut of vijf ik het hoofd zie 
langskomen van een bevriende studiegenoot. 
Tijden niet gezien, die gast. Cool! Effe bijpraten. 
Een paar minuten maar.  Zullen we een snelle 
koffie doen?
De avond valt. Ik evalueer mijn dagje stude-
ren in de bieb. Perfecte dag gehad. Veel lol 
beleefd, veel mensen gezien. Al was de koffie 
wel duurder dan thuis. Wat minder gestudeerd 
dan gepland, maar ik heb het in ieder geval ge-
probeerd.  Bovendien duurt het nog een week 
tot het eerste examen. Dus dat haal ik morgen 
wel in. In de bibliotheek. Met studeren.

Vytautas Serys uit Litouwen studeert economie aan 
de EUR

Vytautas


