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De Kwestie
06 | Zondagsrust versus Koopzondag
Koopzondagen inperken, in deze tijd van kredietcrisis? Noodzakelijk voor de 
zondagsrust, vinden sommige partijen. Funest voor de werkgelegenheid, zeggen 
anderen. Retaildeskundige Benedict Dellaert van de Erasmus School of Economics 
waarschuwt dat Nederland moet beseffen dat zijn positie internationaal gezien onder 
druk komt te staan.

Achtergrond
14 |  ‘Verslaving is deels iets dat je overkomt’
Alcohol, sigaretten, cocaïne, heroïne – bij al deze middelen ligt verslaving op de loer. 
Psycholoog Ingmar Franken doet al jaren onderzoek naar verslaving. Sinds vorig 
jaar is hij hoogleraar klinische psychologie aan de EUR. Begin januari sprak hij zijn 
oratie uit, waarin hij kritisch reflecteert op de huidige stand van zaken binnen zijn 
vakgebied. 

16 | Darwin voorbij
Economen, gelovigen en ongelovigen – voor velen is Darwin een favoriet gebruiksar-
tikel gebleken. Om visies kracht bij te zetten. Of als stootkussen. Maar worden we 
eigenlijk nog wijzer van die negentiende-eeuwer?

20 | De nieuwe Uri Geller
Geneeskundestudent Victor ‘Mids’ Middelkoop (21), dingt dezer dagen op SBS 6 
mee naar de titel ‘De nieuwe Uri Geller’. Als kleuter luisterde hij al verjaardagspar-
tijtjes op met zijn goocheltrucjes; nu toont hij voor een miljoenenpubliek zijn 
‘mentalistische’ kunsten.

22 | Vrouwen zwichten voor dansende man
Deed je het nog niet tijdens de puberteit omdat het bij je opvoeding hoorde, dan heb 
je nu grote kans dat je als student bij een galabal aan de beurt komt. En hoe doorsta 
je met goed gevolg de openingsdans op nota bene je eigen bruiloft, zonder ooit ook 
maar één lesje te hebben gevolgd? Ga op stijldansles!
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         International
34 | Pride and Prejudice: 
Ze Zjermans are coming!
Erasmus Magazine went up the stairs to what is referred to as “the house”, a large 
mansion in the Kralingen area in which eight third-year IBA students live together. 
Six of them are German. There are many German students in the IBA program, 
comprising the largest single nationality in the programme besides the Dutch. 

Volvo
Schokkende cijfers van het Onderwijsministerie (althans zo werden ze 
gebracht). Eén op de drie scholieren kiest de verkeerde universitaire 
studie. Het gros van de vwo’ers blijkt geen idee te hebben wat ze ko-
men doen op de universiteit. Ze haken af, omdat de studie saaier en 
minder sexy is dan ze dachten. Maar is het nieuws zo schokkend als 
het werd gebracht in de kranten? 
Verrassend was het in ieder geval niet, want een kleine rondgang over 
de campus over de motivatie om hier te komen studeren levert al snel 
de volgende reacties op: ‘Ik had een 8 voor economie op mijn eindlijst, 
dus ben ik maar economie gaan studeren’, of erger: ‘Iedereen uit mijn 
klas ging naar de Erasmus, dus ik ook’.
Verder vinden veel van die verkeerde kiezers uiteindelijk een opleiding 
binnen of buiten de universiteit, die wel past. Bovendien, de meeste 
mensen blijven ook niet aan hun eerste liefde hangen. (Bijgedachte: de 
overeenkomst tussen het percentage dat een verkeerde studie kiest, 
en het percentage huwelijken dat eindigt in een echtscheiding is frap-
pant.)

Wat wel schokkend is, als je er wat nader bij stil staat, is dat 10 procent 
van die verkeerde kiezers uiteindelijk géén andere opleiding vindt op 
universiteit of hbo en dus zonder bul de wereld instapt. Voor de mees-
te individuen zal het wel goed komen, maar het algemene opleidings-
niveau krijg je er in Nederland niet mee omhoog. En dat is jammer 
voor een land dat zich zo graag, ondanks alle statistieken (voorbeeld: 
Nederland investeert in vergelijking met andere Europese landen een 
stuk minder dan gemiddeld in wetenschappelijk onderzoek), wil profi-
leren als kennisland.

Dus toch maar eerlijker en beter vertellen wat een opleiding inhoudt 
tijdens alle voorlichtingsmomenten die de universiteit inmiddels rijk 
is. Dan maar wat minder studenten, want wat heb je aan studenten als 
ze na een paar maanden niet meer komen opdagen? Ook zonde van 
de energie van al die docenten die zich door de massacolleges heen 
moeten buffelen.

(Gedachtesprong) Ik zag ooit een film waarin reclamemakers uit alle 
macht probeerden de Volvo familieauto sexy en stoer aan te prijzen. 
Zwoegend en zwetend kwamen ze tot volslagen ongeloofwaardige 
slagzinnen die de oerdegelijke Zweedse wagen geen recht deden. Tot 
één van hen het over een andere boeg gooide en met de pay-off kwam: 
‘They’re boxy… But they’re safe’.

Suggestie voor nieuwe slogan voor studeren aan de EUR: 
It’s not always fun… But you learn’.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur EM en EM. Online
gunneweg@em.eur.nl

CommentaarCommentaar
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Aboutalebs 
eerste bezoek 
En opeens gaat de tele-
foon. Ahmed Aboutaleb 
zit midden in zijn ope-
ningstoespraak van de 
Erasmus Recruitment 
Days, als zijn binnenzak 
begint te rinkelen. “Sorry, 
I have to take this. As a 
mayor I am not allowed to 
switch of my telephone, 
this can be important”, 
zegt hij laconiek. Hij 
neemt op en de aanwezige 
studenten joelen.
Het was het eerste bezoek 
dat Ahmed Aboutaleb 
aan de universiteit bracht 
sinds zijn beëdiging als 
burgemeester van Rotter-
dam. De primeur ging dus 
naar de organisatoren van 
de Erasmus Recruitment 
Days de studieverenigin-
gen EFR en STAR. De be-
drijvendagen duren van 5 
tot en met 18 februari en 
zijn het grootste on cam-
pus recruitment evene-
ment in Nederland.
Het telefoongesprek werd 
overigens in enkele secon-
den afgerond, waarna de 
nieuwe burgervader met 
een druk op de knop het 
evenement opende. WG
(Foto: Levien Willemse)



>> De kwestie

Het aantal koopzondagen in deze tijd van krediet-
crisis aan banden leggen, dat kan het kabinet toch 
niet maken? “Zoals bij alle politieke zaken spelen 
hier, naast puur economische afwegingen, andere 
afwegingen een voorname rol. Er zijn veel mensen 
die de zondagsrust heel belangrijk vinden en dat 
zwaarder vinden wegen dan economische argu-
menten.”

Wat zijn economisch gezien de voordelen van de 
koopzondag? “Onderzoek wijst uit dat de koopzon-
dagen voor een lichte omzetstijging zorgen. Voor de 
winkeliers is dat natuurlijk een voordeel. Daar-
naast worden consumenten ook flexibeler in het in-
delen van hun tijd. Dat heeft weer gevolgen voor 
hun inzetbaarheid voor hun werk. Je kunt gemak-
kelijker op zaterdag werken als de winkels ook op 
zondag open zijn.”

Een lichte omzetstijging, zegt u. Is dat al die moeite 
van een koopzondag wel waard?
“Op een koopzondag wordt er wel degelijk veel 
omgezet, maar het is de vraag of het omzet is die 
verschuift van de andere dagen naar de zondag. De 
koopzondagen op zich zijn succesvol, maar als je 
naar de totale omzetstijging kijkt, dan is die niet 
heel groot. Mensen besteden sinds de koopzonda-
gen er zijn wel meer tijd aan winkelen, dus dat is 
een indicatie dat mensen het prettig vinden dat er 
meer winkelmogelijkheden zijn.”

Leveren de koopzondagen economisch gezien niet 
louter voordelen op? “Nee. Doordat het nu nogal 
willekeurig lijkt te zijn welke winkel op zondag 
open mag zijn, krijg je oneigenlijke concurrentie. 
Winkels in het stadscentrum mogen bijvoorbeeld 
wel open zijn en die in de buitenwijken niet. Dat is 
een van de bezwaren die de Nationale Winkelraad 
van MKB Nederland – de brancheorganisatie voor 
het midden- en kleinbedrijf – noemt: de regels leve-
ren op dit moment geen gelijk speelveld op voor 
winkeliers.”

Welke ondernemers profiteren van de koopzondag 
en welke juist niet? “Het is voor grote supermark-
ten makkelijker om op de koopzondagen in te spe-
len dan voor kleine ondernemers, gewoonweg om-
dat die minder personeel hebben om in te zetten. 
Anderzijds zie je in andere landen dat kleine onder-
nemers bereid zijn om veel meer uren te werken. 
Maar in het algemeen profiteren de grotere spelers 
er meer van dan de kleinere, voor wie het moeilijk te 
managen is.”

Is het niet gewoon een culturele kwestie? Misschien 
past de 24/7 mentaliteit niet bij Nederland? “Voor 
een deel is dat inderdaad zo. Maar het gekke is dat 
er in een land als Amerika ook heel veel mensen 
streng religieus zijn, en toch heeft dat geen effect op 
de openingstijden van winkels. Voor hen zijn dat 
kennelijk gescheiden zaken. Je moet je boodschap-
pen kunnen doen en daarnaast kun je ook streng re-
ligieus zijn. Bij ons is het in zekere zin allemaal wat 
holistischer en worden die zaken minder als aparte 
beslissingen gezien.”

De economische gevolgen van het beperken van de 
koopzondagen kunnen aanzienlijk zijn. Er wordt ge-
sproken over een verlies van 15.000 banen. Hoe 
denkt u daarover? “Ik denk dat men zich in Neder-
land onvoldoende realiseert dat de internationale 
druk om de productiviteit van een economie hoog te 
houden enorm is. Denk bijvoorbeeld aan de Aziati-
sche landen. Je kunt het je bijna niet meer permitte-
ren om dit soort beslissingen te nemen. De speel-
ruimte die je hebt om die flexibiliteit van je econo-
mie terug te brengen, wordt nogal eens overschat.”

Niets veranderen aan de huidige situatie dus? 
“Naar mijn idee zou het goed zijn om het decentra-
le karakter van de bestaande regels te handhaven, 
maar om gemeenten meer vrijheid te geven om zelf 
het aantal koopzondagen vast te stellen. Lokaal 
kan dan de afweging gemaakt worden tussen bij-
voorbeeld het belang van zondagsrust en dat van 
een meer flexibel winkelaanbod.”

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken 
denkt dat de werkgelegenheid zich zal verplaatsen 
naar andere dagen als de winkels minder vaak op 
zondag open zijn. Dat lijkt me toch sterk. “Ik denk 
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koopzondag of zondagsrust?

‘Het gekke is dat er in 
een land als Amerika 
ook heel veel mensen 
streng religieus zijn, 
en toch heeft dat 
geen effect op de 
openingstijden van 
winkels’

Koopzondagen inperken, in deze tijd van kredietcrisis? 
Noodzakelijk voor de zondagsrust, vinden sommige par-
tijen, zoals de ChristenUnie. Funest voor de werkgelegen-
heid, zegt het Platform Detailhandel. Retaildeskundige 
prof. Dellaert van de Erasmus School of Economics waar-
schuwt dat Nederland moet beseffen dat zijn positie inter-
nationaal gezien onder druk komt te staan. “Je kunt het je 
bijna niet meer permitteren om dit soort beslissingen te 
nemen.”  

tekst Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik



dat de werkgelegenheid inderdaad iets zal afne-
men, simpelweg omdat winkels een dag minder 
open zijn. Dat is meer dan alleen een verplaatsing. 
Als winkels niet meer op zondag open zijn, hebben 
mensen per saldo minder tijd om te winkelen.”

Sommige winkels, zoals die op de meubelboule-
vards, moeten het echt hebben van de koopzonda-
gen. Gaan er straks bedrijven over de kop als ze op 
die dagen dicht moeten? “Supermarkten niet, denk 
ik. Die zijn ook vaak open op koopzondag, maar zij 
zullen er weinig van merken als dat niet langer 
kan. Mensen moeten immers toch hun dagelijkse 

boodschappen doen. Dat bestemmingswinkels zo-
als die mega-outlets en de meubelzaken omzetver-
lies zullen lijden, is wel waarschijnlijk. Maar over 
de kop gaan, dat geloof ik niet. Ik denk niet dat het 
zo ver zal komen.”

Gaat u zelf weleens op zondag de stad in?  “Ik ga 
niet zo vaak winkelen op zondag omdat ik het al-
tijd zo druk vind. Maar ik zou het wel heel prettig 
vinden als alle supermarkten, ook die bij mij in de 
buurt, op zondag open waren. Dat lijkt me heel 
handig. De zondag is tenslotte toch een dag waar-
op je wat meer tijd hebt.” 
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koopzondag of zondagsrust?

Prof.dr.ir. Benedict Dellaert (Nijmegen, 1967) 
is sinds 2006 hoogleraar Marketing aan de 
Erasmus School of Economics. Na zijn 
promotie in 1995 aan de Technische Universi-
teit Eindhoven was hij werkzaam aan de The 
University of Sydney en de Universiteit van 
Tilburg. Tot zijn aanstelling in Rotterdam was 
Dellaert hoogleraar aan de Universiteit 
Maastricht. Tegenwoordig is hij verbonden aan 
het Erasmus Research Institute of Manage-
ment (ERIM). In zijn onderzoek en onderwijs 
richt hij zich op modellen voor beslisgedrag van 
consumenten en de interactie tussen producent 
en consument. Belangrijke toepassingsgebie-
den daarbij zijn e-commerce, retailing, 
gezondheid en dienstverlening.

De Kwestie Live!
Elke laatste woensdag van de maand gaat een 
wetenschapper uit De Kwestie in discussie met 
voor- en tegenstanders tijdens De Kwestie Live! 
De komende editie gaat Henk van de Bunt 
(hoogleraar Criminologie) in debat over het 
einde van de gedoogcultuur in Nederland 
(EM 11, lees het artikel via www.erasmusma-
gazine.nl). 
De Kwestie Live! wordt gepresenteerd door 
Leon Verdonschot (bekend van o.a. VPRO’s 
Wetenschapsquiz) en wordt georganiseerd door 
Studium Generale, Erasmus Podium en 
Erasmus Magazine. 

Woensdag 25 februari, 20.00 uur, De Unie 
(Mauritsweg 34-35), 
inkom gratis, aanmelden wordt aangeraden 
via www.deunie.nl
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Gemotiveerde 
studenten door 
decentrale selectie
Voor geneeskundestudenten 
die via decentrale selectie zijn 
toegelaten is de kans op het 
voortijdig stoppen van de stu-
die 2,6 keer zo klein als voor 
studenten die via gewogen lo-
ting zijn binnengekomen.

Tot deze bevinding komt het Eras-
mus MC in een publicatie over de 
effecten van decentrale selectie in 
het wetenschappelijke tijdschrift 
Medical Education. De onderzoe-
kers van het Erasmus MC vergele-
ken de prestaties en cijfers van 
studenten die tussen 2001 en 2004 
via gewogen loting of via decen-
trale selectie zijn toegelaten tot de 
geneeskundeopleiding. Tussen de 
twee groepen studenten is geen 
verschil qua behaalde cijfers, maar 
wel in studie-uitval.Voor genees-
kundeopleidingen in Nederland 
geldt een numerus fixus. Tot 1999 
vindt selectie alleen via gewogen 
loting plaats, maar vanaf dat jaar 
mogen universiteiten de helft van 
de studenten zelf selecteren. De 
andere helft wordt nog steeds via 
gewogen loting bepaald, waarbij 
goede examencijfers op het vwo de 
kans op toelating verhogen. 
Bij het Erasmus MC bestaat de 
decentrale selectie uit twee fasen. 
Ten eerste solliciteren de kandida-
ten naar een plaats. Speciale 
prestaties in de afgelopen twee 
jaar, zoals een bijbaan in de zorg, 
bestuurlijk of organisatorisch 
werk of onderwijs na de vwo-
opleiding, zijn een pre. Na deze 
eerste selectieronde maken de 
overgebleven kandidaten 
cognitieve toetsen over een 
geneeskundig onderwerp. Op 
basis van de resultaten van de 
toetsen wordt een aantal 
kandidaten toegelaten tot het 
eerste jaar. Deze procedure voor 
decentrale selectie wordt 
inmiddels ook gebruikt door de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. 
LS

Maandag 19 januari organiseerde de Landelijke Ka-
mer van Verenigingen (LKvV) samen met bierbrou-
wer InBev een Alcoholbeleidsdag om studenten 
bewust te maken van de gevaren van teveel alco-
hol. De GGD was aanwezig om hun BAS-campagne 
(Bewust Alcoholmatige Student) te promoten en 
het Trimbos-instituut verzorgde twee workshops. 

Een Alcoholbeleidsdag voor studenten, dat lijkt tegen-
strijdig. “Het doel van de dag was niet om studenten 
minder te laten drinken, wel bewuster. Het is geen ge-
heim dat studenten alcohol drinken, maar aan de andere 
kant gaan studentenverenigingen er serieus mee om. 
Sinds 2006 hebben alle verenigingen een alcoholbeleids-
reglement, maar soms is nog onduidelijk hoe dit in de 

praktijk gehandhaafd moet worden. In een van de work-
shops hebben de bestuurders van verenigingen geleerd 
hoe zij kunnen optreden tegen mensen die om bier blijven 
zeuren en hoe zij hun barvrijwilligers hierover kunnen 
instrueren.” 

De dag werd gehouden in een bierbrouwerij, is dat niet de 
kat op het spek binden? “Nee, want alcohol stond die dag 
centraal. Deze locatie vonden we een mooie koppeling 
met het onderwerp van de dag. Bovendien stelt bierbrou-
wer InBev verantwoord drinken ook voorop, dus dat 
sloot goed aan bij ons doel.”

De GGD had het over het instellen van een happy-fris-
hour of het aanbieden van een meter water in plaats van 
een meter bier. Nemen studenten dit serieus? “Er werd 
niet lacherig gereageerd op deze suggesties, maar de 
meeste verenigingen gaven aan dat zoiets niet haalbaar 
is. Studentenvereniging Cleopatra uit Groningen biedt in 
tentamenperioden al smoothies aan in plaats van alcohol, 
zodat studenten fris blijven. De overige verenigingen 
reageerden enthousiast op dit initiatief, maar of ze het 
overnemen is de vraag.”

Studenten drinken al jaren veel, waarom organiseren 
jullie nu deze dag? “De Alcoholbeleidsdag bestaat sinds 
de invoering van het alcoholreglement in 2006. De eerste 
twee keren ging het er vooral over hoe verenigingen zo’n 
reglement inrichten en overbrengen. Deze keer lag de 
nadruk op het in de praktijk brengen ervan. Na evaluatie 
van de laatste keer besluiten we of er volgend jaar weer 
een Alcoholbeleidsdag wordt gepland.” LS

>> Vier vragen aan…

Lex de Jongh, preses van de LKvV

Minister Plasterk van Onderwijs wil de Wet op het Hoger 
onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
aanpassen en heeft een voorstel naar de Tweede Kamer ge-
stuurd. Daarin staat dat studenten die met een bachelor- en 
masterdiploma op zak willen verder studeren, meer college-
geld gaan betalen; het zogenaamde instellingscollegegeld. 
Dit is het bedrag dat een studie kost zonder overheidssubsi-
die. De kosten verschillen per universiteit, maar lopen in de 
duizenden euro. Een groot verschil met het reguliere bedrag 
van 1565 euro. Deze nieuwe wet valt te omzeilen door al 
aan een tweede studie te beginnen voordat de bul van je eer-
ste binnen is. En omdat studenten die aan twee opleidingen 
tegelijkertijd staan ingeschreven deze vaak niet op hetzelfde 
moment afronden, studeren zij na het behalen van het 
eerste diploma ook de rest van het studiejaar nog tegen het 
wettelijke – lage – tarief. Het jaar daarop geldt het instel-
lingscollegegeld. Een andere manier om de wet te omzeilen 
is door te kiezen voor een vervolgopleiding in de zorg of het 
onderwijs, want hier blijft het standaardtarief gelden. 
Een wetswijziging gaat niet over één nacht ijs. Al in 2007 
maakten de koepels van hogescholen (HBO-raad), univer-
siteiten (VSNU) en studenten (LSVb en ISO) voor de minis-

ter een ontwerp voor een nieuw bekostigingssysteem. Hun 
voorstel: er blijft één standaardtarief voor de hele duur van 
de eerste bachelor of master. Anders dan nu betalen ook 
dertigplussers straks het standaard collegegeld. In ruil mo-
gen universiteiten en hogescholen voor een tweede studie 
instellingscollegegeld vragen. Maar: een student die al aan 
een tweede studie begint voor hij is afgestudeerd, moet die 
tweede studie tegen het standaardtarief kunnen afmaken. 
Het voorstel dat nu bij de Kamer ligt, wijkt daar van af. 
Een student die met een tweede studie begon voor hij zijn 
eerste bul ophaalde, mag van Plasterk het collegejaar nog 
afmaken voor het standaardtarief. Maar daarna is hij het 
instellingscollegegeld verschuldigd. HOP/LS

>> Onderwijs

Tweede studie fors duurder
Studenten die na afstuderen een tweede opleiding willen volgen, gaan daarvoor fors betalen. Twee studies 
tegelijk doen is daarom goedkoper.
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>> Universiteit

EUR heeft eigen bureautje in Brussel
In Brussel tegenover het Europarlement en aan het plein waar ’s zomers lobbyisten, Europarlementariërs en 
alles wat zich daar omheen begeeft op de terrassen elkaars nieren proeven, houdt de EUR sinds deze maand 
kantoor. OK, het is één bureautje met pc, maar het staat voor een voet aan de grond in het Brusselse waar 
miljarden euro’s onderzoeksgeld worden vergeven en geregeld beleidsmakers en parlementariërs om een 
goed advies verlegen zitten.

>> Onderwijs

Eén derde vwo’ers kiest verkeerde studie
Veel vwo’ers maken een verkeerde keuze voor een universitaire opleiding. Ruim een kwart stapt binnen 
een jaar over naar een andere opleiding en nog eens 10 procent maakt de overstap naar het hbo of stopt 
helemaal. 

Kort 
nieuws 
Economie & informatica 
naar Leiden
De bacheloropleiding ‘Economie 
& informatica’ gaat hoogstwaar-
schijnlijk over naar de Univer-
siteit van Leiden. Dat zei Philip 
Hans Franses (decaan van FEW 
aan de EUR) bij de faculteitsraad 
van 4 februari. De ‘Economie 
en informatica’-opleiding aan 
de Erasmus Universiteit gaat 
verdwijnen. Al moet de univer-
siteitsraad daarover nog een 
oordeel vellen. Franses is in een 
ver gevorderd stadium in onder-
handeling met Leiden. Daar wil 
men de opleiding wel voortzetten. 
De Rotterdamse economen willen 
in Leiden het onderwijs verzorgen 
Ook kunnen de afstudeerders uit 
Leiden mogelijk doorstromen in 
gespecialiseerde masters aan de 
economiefaculteit van de EUR. 
Voor Rotterdamse studenten E & 
I is een afbouwregeling ingesteld. 
Mogelijk biedt de opleiding in 
Leiden toch ook voordelen voor 
hen. Ze kunnen er vakken volgen 
en eventueel instromen in de mas-
ter op het gebied van informatica. 
DR

Deadline kandidaatstel-
ling U-Raad
Studenten die volgend collegejaar 
in de universiteitsraad kritisch 
willen bijdragen aan de medezeg-
genschap en democratie op deze 
campus, kunnen zich tot 12 maart 
opgeven als kandidaat. Er komt 
een informatiemiddag met de 
rector begin maart; de precieze 
datum wordt later bekend ge-
maakt. Zoals elk jaar moet een 
kandidaat tien handtekeningen 
verzamelen van medestudenten. 
Meer informatie bij Jacqueline 
Baars, griffier van de universi-
teitsraad. Baars@daz.eur.nl.

De werkplek is gehuisvest in het ‘Neth-ER’ 
(Netherlands house for Education and Research) en 
kan door wetenschappers en docenten worden gere-
serveerd. Op 4 februari woonde een delegatie van de 
universiteit de ingebruikname bij.
De werkplek moet wetenschappers en onderzoekers 
de gelegenheid geven contacten op te bouwen met 
bijvoorbeeld Europarlementariërs, beleidsmedewer-
kers onderzoek en anderen die bij het inhuren van 
wetenschappers en het vergeven van onderzoeks-
geld betrokken zijn. Verder is bij de werkplek ook 
ruimte beschikbaar voor het ontvangen van delega-
ties en studenten. Per faculteit is er een contactper-
soon aangesteld, die verantwoordelijk is voor de 
werkplek. De kosten worden de komende twee jaar 
gedekt door het College van Bestuur.
De EUR wil met deze pied à terre dichter bij het 
Europese vuur zitten. Tot nu had alleen Groningen 
een eigen desk, eveneens in het Neth-ER. 
Groningen heeft om de week een vaste medewerk-
ster in Brussel zitten, die vooral de belangen behar-
tigt van het onderzoekscluster Healthy Ageing 
waarmee de noordelijke provincies zich willen profi-
leren.
Neth-ER is opgericht in 2006 door acht organisaties 
werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en 
innovatie. Onder meer de VSNU en de KNAW zijn 
lid van het Neth-ER. Hun gezamenlijke doel is om 
de Nederlandse participatie aan de Europese pro-
gramma’s te vergroten.WG

In totaal komt 35 procent van de studiekiezers dus terug op 
de oorspronkelijke keuze. Dit blijkt uit het rapport Kennis 
in kaart 2008 van het ministerie van OCW, dat inzicht geeft 
in de studiekeuzes van middelbare scholieren. Er lijkt spra-
ke van een stijgende lijn: het aandeel uitvallers en switchers 
is 1,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.
Duidelijkheid over de redenen van studiestaken geeft de 
Studentenmonitor 2007, die al eerder verscheen. Bij ruim de 
helft van de uitvallers bleek het gebrek aan motivatie hen 
parten te spelen. Een derde van de vwo’ers gaf simpelweg 
aan een verkeerde studiekeuze te hebben gemaakt. 
Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 
Hidde Terpoorten denkt dat universiteiten zich te veel rich-
ten op het werven van studenten. “De nadruk ligt vooral op 
de leuke kanten van een studie. Tijdens een meeloopdag ko-
men de leukste vakken aan bod. Op studiebeurzen en open 
dagen zouden ook de minder leuke kanten van een studie 
moeten worden belicht. Want psychologie is een leuke stu-
die, maar vergeet de wiskundige vakken als statistiek niet.”

Daarnaast pleit het ISO voor intensievere begeleiding van 
studenten. Als iemand niet deelneemt aan tentamens, of 
slechte resultaten behaalt, zou in een eerder stadium een 
gesprek met een studieadviseur moeten plaatsvinden. Ook 
intakegesprekken zijn volgens Terpoorten een goed voor-
lichtingsmiddel. “Studiebegeleiders, maar ook oudere-
jaars, kunnen met aanstaande studenten praten om erach-
ter te komen of het beeld dat ze van de opleiding hebben 
klopt en de keuze juist is.”
Toch zijn het niet de vwo’ers die de meeste zorgen baren: 
zij vallen het minst uit. De meest recente cijfers, die terug-
gaan tot 2005, tonen aan dat 13 procent van de vwo’ers 
uitvalt bij een wetenschappelijke opleiding en 17 procent 
bij een hoger beroepsopleiding. Er is een lichte stijging 
zichtbaar vanaf 2002, die mogelijk toe te schrijven is aan 
de invoering van het bindend studieadvies. De uitval van 
vwo’ers blijft hoe dan ook een stuk lager dan van havisten 
uit het hbo (29 procent) en mbo’ers uit het hbo (37 pro-
cent). MM

Rectificatie
In het artikel ‘Vrouw wil hoogleraarschap: weinig kans!’ (EM 12, pagina 10) wordt Marieke van den 
Brink aangehaald met haar onderzoek over de kansen voor vrouwen in de wetenschap. Per abuis is zij 
hier enkele keren met de naam ‘Marieke van den Berg’ aangehaald. Overigens spreekt zij, Van den 
Brink dus, 5 april in Rotterdam over haar onderzoek. Zie: www.science4you.nl/Matinees.

Ton van der Pijl (l), en de decanen Dick Douwes (FHKW) en Maarten 
Kroeze (FRG) nemen de Brusselse pied à terre van de EUR in gebruik.
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Rechten ontvangt 
extra subsidie
Het onderzoeksprogramma Behavioural 
Approaches to Contract and Tort van de 
rechtenfaculteit krijgt van het College 
van Bestuur een extra financiering van 
anderhalf miljoen euro voor de periode 
2009-2011.

Dit maakte rechtendecaan prof. Maarten Kroe-
ze bekend tijdens zijn nieuwjaarsrede. “Wij heb-
ben ingezet op ons paradepaardje en het College 
van Bestuur (CvB) kunnen overtuigen van de 
potentie van Behavioural Approaches to Con-
tract and Tort ”, meldt hij trots. Om kans te ma-
ken op de extra subsidie motiveerden alle facul-
teiten waarom een of enkele van hun onder-
zoeksprogramma’s het geld zouden moeten ont-
vangen. 
Met het extra geld wil Kroeze voor het pro-
gramma twee fulltime hoogleraren en twee erva-
ren postdocs aantrekken. Ook wil hij geld ste-
ken in het visiting professor program. Hiermee 
kan de faculteit gasthoogleraren naar de EUR 
halen. In het onderzoeksprogramma worden 
twee juridische disciplines gecombineerd, na-
melijk rechtseconomie en burgerlijk recht. Prof. 
Willem van Boom en prof. Siewert Lindenbergh 
kregen een paar jaar geleden de opdracht dit 
programma in te vullen en de disciplines op een 
boeiende manier te combineren. Inmiddels loopt 
het programma gesmeerd; er zijn veel promoties 
en er worden onderzoekers uit het buitenland 
aangetrokken. 
De toekenning van de subsidie maakt volgens 
Kroeze duidelijk dat de rechtenfaculteit meedoet 
op het gebied van toponderzoek. “We zijn op de 
goede weg en de faculteit heeft potentie om er 
nog meer uit te halen. Niet langer zijn we het 
zwakste jongetje van de klas.“ 
De subsidie komt voort uit een financiële mee-
valler voor het CvB. In het verleden zou de EUR 
te weinig geld van de overheid hebben ontvan-
gen. Samen met de decanen heeft het CvB afge-
sproken dat zulke meevallers niet worden ge-
bruikt voor het dichten van gaten in de begro-
ting, maar worden geïnvesteerd in programma’s 
die ‘het verschil maken’. JL

Het mooiste proefschrift van deze week is een pakje sigaretten. De dissertatie van 
Marloes Kleinjan gaat over stoppen met roken bij adolescenten.
 
“Een vriend, Jeroen Schoonderbeek, is afgestudeerd 
aan de kunstacademie in Arnhem. Hij ontwierp de 
omslag. De titel Dawning Dependence staat voor slui-
merende afhankelijkheid, en die zit in het sigaretten-
pakje. Ik heb er eerlijk gezegd wel even over na moeten 
denken of het geen reclame voor tabak is. Maar ik 
denk dat de titel juist heel duidelijk maakt dat het daar 
niet om gaat. Het pakje valt op, maar de boodschap is 
duidelijk: het gaat erom dat sporadisch roken door 
jongeren meer gevolgen heeft dan je zou denken. Het 
is niet alleen onschuldig experimenteren. Vaker dan 
gedacht wordt een jongere toch afhankelijk van nicoti-
ne en kan daardoor moeilijk stoppen.
Waarom dat konijntje? Ha! Jeroen zou iets maken dat 
bij mij past. En ik heb konijnen thuis. Ik zei nog: ‘Het 
is wel een serieus proefschrift, dus geen konijntjes op 
de voorkant!’ Het konijntje is een grapje van hem.” DR

>> Kaftwerk

Ik zei nog: ‘Geen konijntje!’

Van 1970 tot 1986 was Hulsman hoogleraar straf-
recht en criminologie aan de Erasmus Universiteit. 
(Vanaf 1963 bij de NEH, de voorloper van de EUR) 
Hij stond en staat nog steeds wereldwijd bekend als 
vaandeldrager van het ‘abolitionisme’: de stroming 
die pleit voor afschaffing van het strafrecht.
“Een aimabele en openhartige persoonlijkheid”, her-

innert zich zijn toenmalige naaste medewerker John 
Blad (58), die werkt aan de rechtenfaculteit. Blad pro-
moveerde in 1996 met een kritisch proefschrift over 
Hulsmans werk. Helemaal geen strafrecht hanteren 
is onmogelijk, vond Blad, of althans er zouden alter-
natieven ontstaan met dezelfde trekken. Toch zijn de 
twee altijd goede vrienden gebleven.
Blad beschouwt zichzelf ook als een van de laatsten 
op deze universiteit die in de geest van Hulsman 
werkt. “Strafrecht is een laatste redmiddel. Nu staat 
het veel te centraal. Er kan meer op civielrechtelijke 
manier worden opgelost. Onderzoeken bewijzen het 
gelijk van Hulsman. Cognitieve therapie en leerpro-
gramma’s werken – bijvoorbeeld bij geweld – beter 
dan mensen in het gevang zetten. Maar de politiek 
sloeg om vanaf het midden van de jaren ’80. Het is 
repressiever geworden. Hulsman raakte daar ook 
verbitterd door. Hij vindt gevangenschap inhumaan 
en ineffectief.”
Gedecideerd bleef Hulsman bij zijn standpunt om het 
strafrecht af te schaffen. Blad: “Die uitgesproken vi-
sie was natuurlijk ook een strategie, om aandacht te 
krijgen: een felle reactie op toenemende repressie leek 
hem daarvoor noodzakelijk. De tragiek is dat mensen 
op een zeker moment niet meer luisterden. Toch was 
en bleef hij in zijn stellingname juist ook enorm genu-
anceerd.”
Blad hoopt op een tijd dat het denken van Hulsman 
politieke herwaardering krijgt. “En alles verandert, 
dus die tijd komt ook vast een keer.” DR

>> Postuum
Markante EUR-emeritus Hulsman overleden
De befaamde jurist en criminoloog Louk Hulsman (1923-2009) overleed woensdag 28 januari in 
zijn woonplaats Dordrecht. EUR-medewerker John Blad werkte lange tijd met hem samen: “Zijn 
uitgesproken visie was ook zijn tragiek.”

1

Dawning Dependence
Processes underlying smoking cessation in adolescence

Marloes Kleinjan
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>> Onderwijs

Obama-economen komen eraan

>> Onderwijs

Minor neuro-economie op komst

Immigratie is weer bon ton, als het aan 
de tweedejaars honours-studenten 
economie ligt. De studenten presenteer-
den hun essays aan onder anderen 
jurylid Marco Pastors. 

Zijn dit nu al de tekenen van ‘de generatie Oba-
ma’? Zo jong nog maar, als tweedejaars, intelli-
gent en dan vooral ook zo eloquent. En ook, 
toch bijzonder misschien voor economen, zo be-
gaan met de wereld. 
De studenten presenteerden hun eindpaper 

voor het honourscollege over economie in inter-
nationaal perspectief, op 27 januari in de Facul-
ty Club. Docent Liesbeth Noordegraaf-Eelens: 
“Aan een bekende politicus. Politiek is toch an-
ders redeneren dan in de wetenschap. Dat wilde 
ik de studenten laten meemaken.”
De vijf onberispelijk geklede studenten die wa-
ren geselecteerd om de drie lezingen te geven, 
presenteerden dus soms in duo. De sprekers 
waren allemaal van mening dat immigratie no-
dig is voor Nederland. Voor de innovatie, en om 
later genoeg verpleegsters te hebben en de zorg 
betaalbaar te houden. “Maar hebben jullie wel 
nagedacht over de laagopgeleide, analfabeti-
sche immigranten?” Dat wierp Pastors natuur-
lijk steeds voor. En ja, de feitelijke bewijsvoe-
ring bleef, in die korte voordrachtjes van 5 mi-
nuten, inderdaad wat summier.
Leukste lezing was van Ahmed Mahla, die 
pleitte voor ‘a lot of love’ voor immigranten. 
Want zij brengen cultuur mee die goed is voor 
de economie. Pastors: “Noem één islamitisch 
land dat bij kan dragen!” Riposte van Mahla: 
“Noemt ú een islamitisch land. Dat bestaat na-
melijk niet.”
De jury, incluis Pastors, was duidelijk gechar-
meerd van alle honours-studenten. Er kan ech-
ter maar één voordracht de beste zijn. Kim ’t 
Hart en Myrthe van Dieijen gaven samen de 
winnende lezing, die vooral het meest praktisch 
was in de aanbevelingen. Volgens hen moet Ne-
derland mensen uit het buitenland halen die in 
de zorg willen werken, ondanks de slechte belo-
ning. En ja, dat is natuurlijk bovendien het 
meest ‘typisch liberaal’. DR

Pijn, Passie, Playboy 
en Paling
Waar: Forumzaal M-gebouw, Woudestein
Wanneer: dinsdag 3 februari 15.30 – 18.00 uur

Op de van de inspirerende titel ‘Passion for your profes-
sion’ voorziene conferentie zijn aardig wat studenten 
afgekomen. Studievereniging STAR heeft dan ook een 
niet onappetijtelijk stel sprekers uit de hoge hoed ge-
toverd. Allen al voor de pauze staan een godvruchtige 
CEO, een onconventionele schoenenverkoper en een 
Japans zwaardzwaaiende oud-investment banker op 
het programma. Na de koffie komen daar nog eens een 
zeilende Olympische zilveren medaillewinnares, een 
avonturier, annex managing director en een professor 
uit Nyenrode bij. 

De CEO is Jan Baan uit Putten, volgens gastheer van van-
daag Tom Kok net terug van zijn honderdste business 
trip naar India. Baan is ons allen natuurlijk bekend van 
het gelijknamige bedrijf dat nu al weer zo’n decennium 
ter ziele is. Maar Jan is gewoon door blijven ondernemen 
en doet dit thans bij Cordys. Hij galoppeert in een half 
uurtje door de laatste jaren van zijn beroepsmatig leven, 
waarin voor hem, zoals het een goede Calvinist betaamt, 
de triple P centraal staat: Pain, Passion, Profession. Een 
echte ondernemer vertaalt pijn van gisteren naar passie 
van vandaag, houdt hij ons in zijn beste Engels voor. 

De schoenenman is niet Al Bundy, maar de zoveelste 
generatie Van Bommel. Floris is relaxed, bij tijd en wijle 
flamboyant, en in ieder geval niet alledaags. Vanochtend 
kreeg hij nog een bosje paling van iemand in Volendam, 
in de voormiddag had hij een interview met Playboy en 
vanavond zit hij op de tribune bij Willem II. Tussendoor 
gunt hij de Rotterdamse studenten een kijkje in de 
keuken van Nederlands bekendste schoenenbedrijf. 
Dat wordt thans gerund door Floris en zijn twee broers; 
hij houdt zich onledig met het ontwikkelen van de col-
lecties. En dat gaat op tamelijk intuïtieve wijze, als we 
Floris moeten geloven. Reclamecampagnes verzint hij 
twee dagen voor de deadline na het nuttigen van een 
six-pack; logo’s ontstaan spontaan aan de keukentafel. 
En zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat Duitse schoe-
nen ‘Floris van Bommel, since 1734, bla, bla, bla, etc’ op de 
lip hebben staan. Grappen maken doet hij graag. ‘Wat 
zegt een Japanner die een borrel neemt?’ ‘ Hupsaké!’ 

Het optreden van de meneer na hem vormt een groot 
contrast. Bjørn Aris laat ons een tijdje diep ademhalen 
om de geest wat te reinigen. De in kimono en sandalen 
gestoken Aris doet al ruim twintig jaar aan martial arts
en heeft het bankieren eraan gegeven.  Wij leren van 
hem dat het linker brein, dat de ratio bevat, slechts het 
topje van de ijsberg is.  De grote hoop – intuïtie, creativi-
teit en zo – zit rechts.  Tussen rechts en links is een brug. 
Bij stress staat die brug open. Niet goed. Rustig ademha-
len dus.  Wat volgt is een demonstratie met een scherp 
uitziend Japans zwaard. Ongelukken blijven uit.

Gert van der Ende

Achteraf

De relatief nieuwe wetenschap neuro-
economie wordt vanaf nu beoefend op 
de EUR. Het instituut voor sales en 
account management (ISAM, gelieerd 
aan de EUR) is een nieuwe afdeling 
gestart die zich hiermee zal bezighou-
den. In september volgt ook een minor 
neuro-economics.

Neuro-economie is een interdisciplinair on-
derzoeksveld, waarin economie, psychologie, 
genetica en neurowetenschappen samenko-
men, legt directeur van ISAM professor Wil-
lem Verbeke uit. “Vooral de laatste vijf jaar 
zie je deze nieuwe tak opduiken binnen de 
economie. Wij springen hier direct op in.” Ex-
perimenteel economen hebben al een basis 
gelegd, maar neuro-economics gaat verder in 
het gebruikmaken van kennis uit de cognitie-
ve neurowetenschappen, onder meer door het 
toepassen van eeg- en fMRI-scans.
“Het is voor ons interessant om te bekijken 

hoe het brein werkt tijdens economische be-
sluitvorming”, zegt Verbeke. “Economische 
beslissingen, zoals gemaakt door sales pro-
fessionals, zijn vaak niet enkel rationeel maar 
grotendeels ook emotioneel. Dat laatste is 
een voornamelijk onbewust proces. Daarom 
gebruiken we de fMRI om deze achterliggen-
de denk- en voelprocessen te onderzoeken.”
Uit onderzoek is gebleken dat niet alle sales 
professionals in staat zijn om zich in het per-
spectief van de klant te verplaatsen. Verbeke: 
“Uit ons onderzoek blijkt dat sommigen van 
hen licht autistisch zijn. Ze zijn zich er niet 
van bewust dat ze nogal houterig en egocen-
trisch overkomen bij klanten. fMRI-onder-
zoek brengt aan het licht waarom.”
Het ISAM ontwikkelt momenteel ook een mi-
nor neuro-economics. Hiermee houden Ver-
beke en aio Roel Dietvorst zich nu bezig. In 
september 2009 zal dit onderwijsprogramma 
voor het eerst worden aangeboden door de fa-
culteit economie. MM

Joann de Zegher en Thomas Haelsig tijdens hun 
presentatie.



(On)gehoord
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage wil 
schrijven over zaken die 
de Erasmus Universiteit 
in de meest brede zin of 
het hoger onderwijs in 
het algemeen betreffen. 
Anonieme bijdragen 
worden niet geac-
cepteerd. Ingezonden 
stukken dienen te zijn 
voorzien van naam, 
adres en telefoonnum-
mer of emailadres. De 
redactie behoudt zich 
het recht voor stukken 
in te korten, dan wel (in 
overleg) aan te passen. 
Wilt u reageren, stuur 
uw bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 
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>> EM Panel

Elaine Mak
universitair docent faculteit 
rechtsgeleerdheid

Karen Maas
promovenda faculteit economie

“’Kijk goed om jullie heen, want het kan 
zo zijn dat je je buurman of buurvrouw 
niet meer hier zult zien’, met deze zin 
begon mijn eerste college op de univer-
siteit. De docent die dit zei, was zich er 
dus van bewust dat de wervingscam-
pagne van de universiteit zeer succesvol 
was verlopen. Ieder jaar weer speelt 
ditzelfde scenario zich af op de gangen 
van de universiteit. Net als aanbieders 
van een goedkoop telefoonabonne-
ment sieren ze de ogen van, de dan 
nog onschuldige, scholieren om ze een 
jaar lang leeg te zuigen met een con-
tract in de vorm van collegegeld. Waar 
is de universiteit die optreedt als een 
vaderfiguur? Waar is de universiteit die 
het beste met jou voor heeft? In eerste 
instantie zou je denken dat je te maken 
hebt met een instelling die vanaf de 
wortels tot aan de bladeren op en top 
professioneel bezig is met de studies 
die ze aanbieden. Niets is minder waar. 
Het moet nu eens afgelopen zijn met 
het sieren van de ogen van scholieren. 
Men moet duidelijk aangeven wat de 
scholier te wachten staat en wat er van 
hem wordt verwacht. Gevolg: studen-
ten die in vier jaar afstuderen!”

“Volgens mij is de voorlichting van de 
universiteit dik in orde. Ouderejaars 
studenten bezoeken als ambassador 
middelbare scholen en er zijn voorlich-
tingsdagen voor zowel de potentiële 
studenten als voor hun ouders. Natuurlijk 
is werving een doel, maar daarnaast is er 
genoeg ruimte voor studenten om alle 
mogelijke vragen te stellen en zich zo een 
redelijk beeld te vormen van wat hen op 
de universiteit te wachten staat.
Een opleiding kiezen is nu eenmaal moei-
lijk, hoeveel voorlichting er ook gegeven 
wordt. Veel middelbare scholieren weten 
nog niet precies wat ze willen. Bovendien, 
pas als je met studeren begint, ervaar je 
echt wat een studie inhoudt en of deze 
bij je past. Het eerste jaar is daarom, ze-
ker bij ‘grote’ opleidingen als economie, 
bedrijfskunde en rechten, een proefjaar. 
Daar is wat mij betreft niets mis mee. 
Switchen van opleiding moet daarom 
zeker mogelijk blijven. De opgedane erva-
ring in een eerdere studie is nooit weg en 
uiteindelijk komen de meeste studenten 
toch bij een opleiding terecht waar ze 
zich prettig voelen.”

“Absoluut! Als ik terugkijk moet ik 
toegeven dat ook ik destijds geen 
gemotiveerde keuze heb gemaakt. 
Het werd economie, voornamelijk 
omdat dit het minst vervelende vak 
op de middelbare school was. Ook 
wilde ik niet weg uit Rotterdam, en 
daarmee was mijn keuze voor de EUR 
snel gemaakt. Voor mijn Eureka-week 
had ik nog nooit één stap op het 
complex gezet, en voorlichting vanuit 
de universiteit had ik niet gekregen. 
Al tijdens het eerste college werd ons 
duidelijk gemaakt hoe zwaar wij het 
wel niet zouden krijgen, want, zo werd 
gezegd, slechts 1 op de 3 studenten 
zou de eindstreep halen. En o, wat 
was het wennen dat eerste jaar; geen 
docent die je kent, tentamens in Ahoy’ 
en college volgen via een tv-scherm 
omdat de aula vol zat. Ik heb jaren 
het gevoel gehad dat ik een verkeerde 
keuze had gemaakt. Ik denk dat de 
hele situatie hieraan bijdroeg en niet 
alleen de inhoud van de studie zelf. 
Betere, persoonlijkere begeleiding maar 
ook meer stimulans zou een heleboel 
kunnen schelen. Ondanks alles heb ik 
nooit een overstap gemaakt en zou ik 
toch weer voor economie kiezen, maar 
nu omdat ik het een prachtig vak vind!”

Eén op de drie vwo’ers kiest de verkeerde studie. Zonde van de tijd van de student en zonde van de energie die oplei-
dingen in de student hebben gestopt. Maar hoe kan het dat zoveel scholieren ernaast schieten? Er is toch voldoende 
voorlichting? En durft de universiteit scholieren echt een opleiding af te raden? Of legt ze te veel nadruk op de leuke 
kanten van een studie? Kortom: 

‘Universiteit moet niet werven maar voorlichten’

Gokhan Ozveren
student rechten

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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Zwart-wit
In echte wetenschap gaat het om herhaalbaarheid van 
experimenten. Zeg ik als filosoof, altijd met enige ironie. 
Maar toch. Wetenschappelijke experimenten staan of 
vallen met betrouwbaarheid. Dat wil zeggen dat als je ze 
herhaalt, ze zo’n beetje dezelfde uitkomst geven. 
 In dat kader was er nieuws over twee klassieke expe-
rimenten uit de psychologie. Het ene is dat van Stanley 
Milgram uit de jaren zestig, bijna iedereen kent het wel. 
Proefpersonen worden in twee groepen verdeeld, proef-
leiders en testobjecten. De proefleider krijgt opdracht zijn 
‘slachtoffer’ een serie vragen te stellen en bij een fout ant-
woord een elektrische schok toe te dienen. Helpt dat niet, 
dan moet hij een nieuwe schok toedienen met een hoger 
voltage, enzovoort tot aan een maximum van 450 volt. Te-
gen de verwachting in bleek dat de overgrote meerderheid 
bereid is anderen, in naam der wetenschap, zo’n super-
schok toe te dienen, ook als ze schijnbaar kermen van de 
pijn.
 Het andere experiment is van Kenneth en Mamie 
Clark uit de jaren dertig en veertig. Zij lieten blanke en 
zwarte kinderen spelen met poppen met een blank of een 
zwart uiterlijk. Zij constateerden dat veel zwarte kinderen 
bij voorkeur met blanke poppen speelden. En dat wanneer 
kinderen werd gevraagd om een menselijk figuurtje in te 
kleuren overeenkomstig hun eigen huidskleur, zij meestal 
een te lichte kleur kozen. In de jaren vijftig trok het Ame-
rikaanse Hooggerechtshof uit dit experiment de conclusie 
dat rassenscheiding aan zwarte schoolkinderen een min-
derwaardigheidsgevoel oplegt, en verklaarde daarop ras-
sendiscriminatie ongrondwettig.
 Zo onthullend als deze experimenten waren, nog ont-
hullender zijn de bevindingen van onderzoekers die deze 
experimenten onlangs hebben herhaald. Dat er inmiddels 
zo’n twee generaties vol democratisering en emancipatie 
voorbij zijn gegaan en dat het experiment van Milgram 
zo beroemd werd dat het zelfs door kunstenaars is gere-
enact, verhinderde niet dat de uitkomsten vrijwel precies 
identiek waren aan die van het oorspronkelijke experi-
ment. Voorts herhaalde een kien zestienjarig meisje uit 
Harlem, NY op eigen initiatief het poppenexperiment. 
Op YouTube zien we hoe schattige zwartje kindertjes, 
gevraagd welke pop ‘the nice doll’ is, in meerderheid de 
blanke pop pakken. ‘And why is that one nicer?’, vraagt 
proefleidster Kiri voorzichtig. Het even simpele als shocke-
rende antwoord: ‘Because it’s white.’
 Conclusie: de wereld is nog steeds zwart-wit, in ge-
zagsverhoudingen en rassenverhoudingen. Toch is er nu 
een zwarte man de baas van Amerika, en eigenlijk van de 
wereld. Ook daarom is zijn presidentschap eigenlijk het 
ultieme experiment. Benieuwd wat we daar over veertig 
jaar van denken.

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der 
Wijsbegeerte, gijs@em.eur.nl

Gijs van Oenen 
Flutwetenschap
In het begin van zijn commentaar (EM 12, 29 januari 2009) verzucht Gert van der Ende dat 
economie toch wel een flutwetenschap is. Hij stelt dit naar aanleiding van de oratie van 
prof. Dittmann, die daar beargumenteerde dat salarissen (van topbestuurders) niet bedoeld 
zijn om eerlijk te zijn, en dat juist belastingen het instrument zijn van de overheid om even-
tuele ongelijkheid tegen te gaan. Gert van der Ende vindt het allemaal maar niet eerlijk, 
zoals de kop van zijn commentaar luidt. Ja, de economie is nu eenmaal niet zo eenvoudig en 
de economische wetenschap al helemaal niet. Graag zal ik Gert van der Ende de relevante 
literatuur geven waarin hij zelf kan lezen hoe de argumenten zijn opgebouwd. Tot die tijd, 
zou ik hem willen zeggen, dat wat ik mijn kinderen ook altijd probeer te leren: “Iets wat je 
niet snapt, is niet meteen fout of slecht”. 

Prof. dr. Philip Hans B.F. Franses
Dean, Erasmus School of Economics
Professor of Econometrics
Professor of Marketing Research 

FOUTMELDING
Computers vangen ons
in diverse modellen .
die ons gehele wel en wee 
vertalen naar een parallelle 
(en ik noem het voor de grap 
dan maar een) realiteit. 
Heb je nog plek voor mij
naast je tweede leven? 
Dit grote spel dat wij spelen 
is een multiplayer weet je? 
We noemen het vooruitgang. 
Het is zowaar een zegen, 
maar hoe meer je er voor gaat zitten
hoe minder kom je tegen.  

Jongen, scroll je hoofd omhoog!
Zijn het sterren aan jouw hemel
die flikkeren of pixels?
Digitale tranen 
die je van je lippen likt?
Je zit verzonken in verzinsels.
Vast in een web 
van glasvezel spinsels. 
Het avontuur ligt klaar voor je, buiten.
Control - Alt – Delete   
gedicht afsluiten.  

>> Van der Schot

>> Brief

>> Gedicht

Lennart Pieters, student algemene cultuurwetenschappen
Gedicht voorgedragen tijdens Gedichtendag 29 januari 2009
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e laatste jaren hebben we geleerd dat de 
verslavingsmechanismen van nicotine en 
harddrugs erg vergelijkbaar zijn; voor de 
hersenen maakt het niet veel uit waaraan je 

verslaafd bent, want het basale systeem is hetzelf-
de”, vertelt Franken. Vooral naar het reward system, 
het beloningssysteem, doet hij onderzoek. Dat sy-
steem zorgt ervoor dat we dingen als prettig ervaren.
“Als je op een zonnig terrasje zit, zonder alcohol, er-
vaar je dat als prettig, als beloning. Er komt een 
stofje vrij, dopamine, dat ervoor zorgt dat je een 
goed gevoel krijgt. Een verslaafde reageert echter 
veel minder sterk op belonende prikkels en vindt er 

weinig aan op dat terras. Totdat hij een biertje ziet: 
dan raakt zijn systeem ineens overactief en komt er 
een grote dosis dopamine vrij.”
De trek in een bepaald middel wordt ‘craving’ ge-
noemd. Of het nu een roker is die sigaretten ziet of 
een cokegebruiker die cocaïne ziet, de neurotrans-
mitter dopamine komt plots vrij in de hersenen. 
Deze transmitter bereikt de receptoren (ontvangers) 
en het signaal wordt doorgegeven aan de hersenen: 
dit wil ik hebben. “Zo werkt het ook bij een niet-ver-
slaafde als je bijvoorbeeld dorst hebt. Zie je een kou-
de cola staan, of kom je een reclame ervan tegen, 
dan merk je die eerder op dan als je geen dorst hebt.”

Juist die ‘craving’ zorgt ervoor dat een verslaafde 
steeds opnieuw gaat gebruiken. “De kunst voor on-
derzoekers en hulpverleners is nu om de craving om-
laag te brengen. Dat is essentieel om iemand succes-
vol te laten afkicken. Als een cocaïneverslaafde een 
half jaar niet heeft gebruikt omdat hij een afkickpro-
gramma volgt, dan krijgt hij een half jaar lang geen 
prikkels vanuit zijn omgeving. Komt hij weer in zijn 
normale omgeving, dan speelt de trek weer op. Kans 
op terugval is dan erg groot. Kijk, lichamelijk afkic-
ken is niet moeilijk. Juist vanwege psychische af-
hankelijkheid, het trek blijven houden, is het moei-
lijk clean te blijven.”

Alcohol, sigaretten, cocaïne, heroïne – bij al deze middelen ligt verslaving op de loer. Psycho-
loog Ingmar Franken doet al jaren onderzoek naar verslaving. Sinds vorig jaar is hij hoog-
leraar klinische psychologie aan de EUR. Begin januari sprak hij zijn oratie uit, waarin hij 
kritisch reflecteert op de huidige stand van zaken binnen zijn vakgebied. Het ‘hokjesdenken’ 
is passé, nieuwe technieken bieden volop mogelijkheden. 
 tekst Marjolein Marchal illustratie Enio Ramalho

D

‘VerslaVing is deels iets dat je overkomt’
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‘Zet mensen met straatvrees een pistool 
tegen het hoofd en dwing ze de straat op 
te lopen, dan gaan ze heus wel’

Klinische psychologie aan de EUR
Klinische psychologie is een afstudeerrichting binnen de opleiding psychologie. Dit vakgebied 
houdt zich bezig met het bestuderen van psychische stoornissen zoals depressie, angststoornissen 
en verslaving. Studenten worden opgeleid om patiënten met psychische klachten te diagnosticeren 
en te behandelen en/of onderzoek te doen naar psychische stoornissen. De afstudeerrichting trekt 
jaarlijks 60 à 70 studenten. Binnen de groep klinische psychologie van de EUR werken op dit mo-
ment vier hoogleraren, zes universitair docenten en elf promovendi. 

‘VerslaVing is deels iets dat je overkomt’
Hokjesdenken  “De afgelopen tien jaar 
vindt er biologisering van de psychologie plaats”, 
zegt Franken. Psychologen zijn in toenemende mate 
geïnteresseerd in hersenprocessen. Niet alleen bin-
nen de klinische, maar ook binnen andere takken 
van de psychologie. “Door het maken van her-
senscans, bijvoorbeeld EEG- of fMRI-onderzoek, 
kunnen we nu bekijken wat er in de hersenen ge-
beurt. Door meer kennis van biologische processen 
krijgen we betere psychologische theorieën. Neem 
het onderzoek dat we deden onder cocaïneverslaaf-
den. We lieten verslaafden en een controlegroep ta-
ken doen waarbij ze af en toe fouten maken. Uit 
hersenscans blijkt dat verslaafden minder heftig re-
ageren als ze een fout maken dan de niet-verslaafde 
controlegroep. Aan de hand hiervan kun je een psy-
chologische theorie formuleren: misschien registre-
ren verslaafden minder goed dat er dingen fout 
gaan en gebruiken ze daarom keer op keer op-
nieuw.”
Franken verwacht dat deze ontwikkeling twee kan-
ten op werkt. Neurowetenschappers kunnen ook le-
ren van de psychologie, nu psychologen meer ken-
nis hebben van neurologische processen, denkt hij. 
“Het is interessant om elkaars taal meer te begrij-
pen. Of het nu binnen de psychologie of tussen psy-
chologie en andere disciplines is, we moeten echt af 
van dat hokjesdenken.”

Wilszwakte  “Kennis over biologische, dus 
fysiologische, processen leidt tegenwoordig steeds 
vaker tot het verfijnen en aanpassen van psycholo-
gische theorieën. Zo dachten we zo’n tien jaar gele-
den: verslaving heeft te maken met zwakte, mensen 
kunnen niet van dingen afblijven – ‘wilszwakte’ 
dus. Nu zien we dat fysiologische processen in de 
hersenen van mensen die verslaafd zijn anders wer-
ken dan die van niet-verslaafden.” Door deze nieu-
we kennis verandert de zienswijze binnen dit onder-
zoeksgebied: van het idee van wilszwakte naar het 
besef dat hersenen van verslaafden lichtelijk anders 
werken. 
“Ik stoor me er behoorlijk aan dat verslaving vaak 
wordt benaderd als probleem van de wil, zeker als 
dat door professionals gebeurt.” Franken vertelt 
over de Londense psychiater Theodore Dalrymple, 
een man die veel ruimte krijgt in de media, en die 
verslaving niet ziet als een ziekte. Deze Engelsman 
haalt altijd het voorbeeld van Mao aan. De Chinese 
leider dreigde verslaafden te executeren als ze niet 
stopten te gebruiken – en prompt stopten die men-
sen. Volgens Dalrymple laat dit zien dat gebruiken 
wilszwakte is. 
“Verstoord gedrag kun je beïnvloeden door druk 
van buitenaf, maar psychische stoornissen zien als 
ziekte, en verslaving niet, vind ik onzin.” Als versla-
ving een morele kwestie is, dan zou deze ‘morele’ 
opvatting ook moeten gelden voor andere ‘psychia-
trische’ stoornissen, vindt Franken. “Als we ver-

slaafden mogen aanspreken op hun eigen verant-
woordelijkheid en keuzemogelijkheid, dan moeten 
we dit toch ook doen bij andere patiënten?”
“Mensen die deze psychiater serieus nemen, raad ik 
aan zijn aanpak ook toe te passen bij andere psychi-
sche stoornissen”, zegt hij op cynische toon. “Zet 
mensen met straatvrees een pistool tegen het hoofd 
en dwing ze de straat op te lopen, dan gaan ze heus 

wel. Als je dat vaak genoeg doet, raken ze wel af 
van hun straatvrees. Of dreig depressieve mensen 
om hun uitkering in te trekken, dan zullen ze er vast 
weer bovenop komen en gaan werken.” 
Dat bij verslaving de wil waarschijnlijk een rol 
speelt, zal Franken niet ontkennen. “Maar versla-
ving is deels iets dat je overkomt.”

Behandeling  Op dit moment wordt de di-
agnose voor een bepaalde psychische stoornis vast-
gesteld op basis van symptomen, zoals die staan 
vermeld in het boek DSM IV. Patiënten rapporte-
ren zelf welke symptomen ze hebben. Het nadeel is 
dat de criteria van verschillende stoornissen veel 
overlap vertonen en het lastig is om een specifieke 
diagnose te stellen. “Je moet eigenlijk af van de 
symptomen als indicator”, vindt Franken. Hij pleit 
voor meer gebruikmaking van scans en gedragsta-
ken; geen zelfrapportage meer, maar meten in de 
hersenen. “Dat staat nu nog echt wel in de kinder-
schoenen, hoor.”
“Als je nu naar een GGZ-instelling als de RIAGG 
gaat omdat je depressief bent, dan vragen mensen 
hoe je je voelt, hoeveel je slaapt. In de toekomst zou 
je mensen kunnen scannen – niet simpelweg het 
stempel depressief op iemand plakken, maar zien 
op welke prikkels iemand wel en niet reageert. Je 
kunt de diagnose dan enger stellen en daardoor uit-
eindelijk beter behandelen. Als je weet welk sy-
steem defect is en wat leidt tot een depressie, kun je 
veel beter ingrijpen.”

Op welke termijn neurowetenschappelijke kennis 
ingezet zal kunnen worden, is lastig te zeggen. 
Maar het zou best snel kunnen gaan, denkt Fran-
ken. “Er is veel ontwikkeling op dit vakgebied, dus 
misschien dat we over vijf jaar al hersenscans kun-
nen gebruiken om patiëntengroepen beter te diffe-
rentiëren. Het is geen science fiction, het zou best al 
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.”

Ingmar Franken
Ingmar Franken (1970) studeerde gezondheids-
wetenschappen aan de Universiteit Maastricht. 
Hij promoveerde in 2003 aan de faculteit Ge-
neeskunde van de UvA op het proefschrift Cog-
nitive and neuropsychopharmacological proces-
ses in human drug craving. Hij is sinds 2002 
verbonden aan het Instituut voor Psychologie 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 
vorig jaar is hij hier hoogleraar klinische psy-
chologie. Franken ontving zowel een VENI- als 
een VIDI-subsidie van de Nederlandse Organi-
satie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). (foto: Levien Willemse)
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et is ‘Darwinjaar’ dit jaar en dat was voor 
veel nieuwsrubrieken (zoals die van tv-pre-
sentator Andries Knevel) reden genoeg om 
de discussie over Darwin maar weer eens 

aan te zwengelen. Maar leidt die eeuwige discussie 
over Darwin en zijn evolutietheorie, vaak geplaatst 
tegenover de theorie van het Bijbelse scheppings-
verhaal, nog ergens toe? En is het gedachtegoed niet 
al zodanig ingeslepen bij de jeugdigen van tegen-
woordig, dat nog meer aandacht overbodig is ge-
worden? Wat heeft die Darwin ons nog te melden?
Toch veel, zeggen twee EUR-wetenschappers die 
zich bezighouden met Darwin. Bijzonder hoogle-
raar moleculaire virologie Ron Fouchier kreeg een 
grote Vici-subsidie van het NWO voor zijn onder-
zoek naar de ‘evolutie’ van griepvirussen, waarbij 
het werk van Charles Darwin een grote rol speelt. 
Daarnaast is er Bart Leeuwenburgh. Hij promo-
veerde in januari aan de Faculteit der Wijsbegeerte. 
Zijn boek Darwin in domineesland gaat erover hoe 
Darwin in Nederland is ontvangen en besproken 
sinds de eerste publicatie van The Origin of Species 
in 1859. Vanaf dat jaar tot 1877, zijn volgens Leeu-
wenburgh de belangrijkste voor- en tegenargumen-
ten eigenlijk al voorbij zijn gekomen. 

Niet origineel  Die oude discussie en de 
bijna gestolde argumenten laaien inderdaad steeds 
weer op, dat ziet Leeuwenburgh ook zo: “Kijk naar 
de bekende natuurkundige Cees Dekker die twee 
jaar geleden de evolutietheorie nog ontkende. Hij 
zei: het flagellum van bepaalde bacteriële organis-
men – een soort kleine rotor waarmee een bacterie 
zich voortbeweegt – kan niet volgens natuurlijke 
selectie zijn ontstaan en moest dus gemaakt zijn. 
Kortom: daar moet wel een goddelijke schepper 
achter zitten. Nu is Dekker ‘gedraaid’. Hij liet zijn 
geloof in Intelligent Design, dat is de opvatting dat 
‘een intelligente schepper’ het werk deed in plaats 
van natuurlijke selectie, varen. Nu noemt Dekker 
zichzelf ‘theïstisch evolutionist’. Dat is zoiets als ie-
mand die meent dat natuurlijke selectie bestaat, 
maar dat die selectie in het begin toch in gang is ge-
zet door God.”
Het brengt Leeuwenburgh tot de crux van zijn on-
derzoek: “Dat soort veranderlijke gedrag zag je 
vroeger ook al. De negentiende-eeuwse medicus en 
filosoof Frederik Anthony Hartsen (1838-1877) ver-
anderde meerdere malen opvallend snel van me-
ning. Multatuli, een kennis van hem, dacht op een 
gegeven moment zelfs dat hij krankzinnig was ge-
worden.” 
In het licht van de geschiedenis en het internationa-
le debat, stelt Leeuwenburgh in zijn proefschrift, 

Economen, gelovigen en ongelovigen – voor velen is Darwin een favoriet gebruiksartikel 
gebleken. Om visies kracht bij te zetten. Of als stootkussen. Maar worden we eigenlijk nog 
wijzer van die negentiende-eeuwer?              tekst Daan Rutten 

H

Darwin voorbij

Charles Darwin
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verliep de ontvangst van Darwin’s theorie niet 
spectaculair. Toch noemt Leeuwenburgh het Neder-
landse debat ‘boeiend’. Zo behoort die merkwaardi-
ge Hartsen volgens Leeuwenburgh tot de interes-
sante personen die Darwin in Nederland op de 
kaart hebben gezet, ongewild of niet. “Je ziet: Dar-
win raakt onvermijdelijk toch aan de grote vraag 
van waar we vandaan komen. Hoewel Darwin zelf 
nooit echt heeft gezegd dat hij ongelovig was, is zijn 
theorie voor elke nieuwe generatie iets dat te denken 
geeft. Het impliceert toch die toevalligheid: wij 
stammen af van een aapachtige, we leven, ontwik-
kelen ons en gaan dood. Mensen gaan zich dan af-
vragen of dit te verenigen is met een vorm van ge-
loof. In ieder geval is het niet meer te rijmen met een 
letterlijke lezing van de Bijbel, waarin alles in zes 
dagen is geschapen door een man met een baard.” 
Ook in een tijd waarin andere geloofsovertuigingen 
het goed doen, zegt Leeuwenburgh: “De discussie is 
oud, maar blijft relevant.”

Troosteloos  De actualiteit valt hem bij. 
Christelijke organisaties maakten eind januari dit 
jaar bekend dat elke Nederlander in februari een 
brochure in de bus krijgt. Daarin wordt betoogd dat 
de theorie van Darwin flauwekul is: want de wereld 
is per slot van rekening in zes dagen geschapen.
Volgens Ron Fouchier is er ook nog reden genoeg 
voor de Darwinisten om de discussie aan te gaan 
met de evolutieontkenners. “Ik ontmoet nog steeds 
mensen – en krijg ook nog steeds wel eens studen-
ten bij me – die door hun achtergrond nauwelijks 
weten wat de evolutietheorie inhoudt. Ik zag het in 
Amerika, maar in Nederland speelt het net zo goed. 
Ik zie dat toch als een probleem voor de weten-

schap. De theorie van Darwin staat nog steeds als 
een huis. Wanneer je die bewust naast je neerlegt, 
zie ik dat als het negeren van feiten – een niet zo 
sterke eigenschap voor wetenschappers. Dan heb je 
weinig te zoeken in de biologie, waarin de evolutie-
theorie centraal staat. Al mag iemand van mij best 
geloven dat er aan het begin toch een god stond: de 
wetenschap heeft immers ook nog maar weinig te 
zeggen over het allervroegste moment waarop de 
evolutie is begonnen.”
Het blijft uiteindelijk een debat van welles of nietes, 
dat zien de twee overtuigd atheïsten van de EUR al-
lebei. En de discussie winnen van een gelovige blijft 
moeilijk. Leeuwenburgh haalt ter illustratie een 

mooi citaat van Midas Dekkers aan: “Ons boek 
verkoopt niet. Want het belooft niets. Geen 
troost, geen hier-
namaals.” 
Maar Fou-
chier gaat in het 
kader van het Darwin-
jaar toch proberen de 
evolutieleer bij te brengen 
in ’s lands hol van de leeuw. Met 
de KNAW gaat hij een lezing geven 
over de evolutieleer 
op middelbare scho-
len in de provincie, en 
vooral in de Nederlandse Bible 
Belt. Niet dat hij de illusie heeft dat 
hij het woord van Darwin kan opleg-
gen. “Het gaat ook vooral om de jeugd. 
Die krijgen nu geen examenvragen over de 
evolutieleer, omdat de stof niet overal gegeven 
wordt. Het is hoe dan ook beter wanneer 
scholieren in elk geval leren dat die theorie er 
is en wat het ongeveer inhoudt. En ook al is er dan 
één persoon op die manier op andere gedachten ge-
bracht, dan is het niet voor niets geweest.” 

Vrijdenker  Wat is voor de wetenschappers 
zelf nog zo interessant aan Darwin? Leeuwenburgh: 
“Zoals rond meer veelbesproken persoonlijkheden, 
zie je mythevorming rond zijn persoon. Er sluipen 
allerlei opvattingen over hem en zijn gedachten in 
het debat, die weinig meer met zijn werk te maken 
hebben. De veelgeciteerde zinnetjes als ‘struggle for 
life’ en ‘het recht van de sterkste’ komen niet van 
hemzelf. Neoliberale economen willen Darwin nog 

wel eens gebruiken als argument voor winstmaxi-
malisatie, de nachtwakersstaat of een economische 
politiek van laissez-faire. Darwin zelf was geen so-
ciaal-darwinist. Aan zijn idee van natuurlijke selec-
tie verbond hij geen morele principes. Hij was dan 
ook wars van filosofie en theologie. Dat was hem te 
vaag. Als amateurgeoloog aan boord van zijn Bea-
gle was hij wel een echte filosofische naturalist. Hij 
bestudeerde de wereld nauwkeurig en noteerde 
zorgvuldig wat hij zag, waarna hij voor het ont-
staan van de soorten een briljante verklaring gaf, 
waarmee hij een paradigma schiep dat ons wereld-
beeld vandaag nog bepaalt.”
Fouchier: “Darwin moest alles doen met 

‘De veelgeciteerde zinnetjes als 
‘struggle for life’ en ‘het recht van de 
sterkste’ komen niet van Darwin zelf’

De evolutie van een 
griepvirus
Het Erasmus MC houdt in het kader van het 
Darwinjaar van 12 februari tot en met 25 
oktober samen met het Natuurhistorisch 
Museum in Rotterdam de manifestatie 
H5N1: de evolutie van een griepvirus. Met 
lezingen en een tentoonstelling. Zie: 
www.erasmusmc.nl/darwinjaar2009

De merel (Turdus merula) blijkt nauw verwant 
met de papegaai.
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zijn eigen ogen. Het classificeren 
van dieren bijvoorbeeld. Darwin 

zag alleen het fenotype: de ken-
merken van buitenaf gezien. 

Daarom kunnen we een en ander 
bijstellen omdat we nu geavanceer-

de machines hebben die genetische 
verwantschap kunnen aantonen binnen 

relatief korte tijd. Dan blijkt dat twee vo-
gels die nauwelijks op elkaar lijken – 

bijvoorbeeld een merel en een papegaai – 
toch nauw verwant kunnen zijn. Maar zijn 

theorie staat nog als een huis. Dat is ongeloof-
lijk. Petje af.”

Leeuwenburgh en Fouchier zijn het er over eens dat 
elke academicus een keer Darwin moet hebben ge-
lezen. De eerste: “Als niet afgestudeerde academi-

cus, min of meer als amateurnaturalist’, 
zette hij vraagtekens bij de toenmalige 
opvattingen over het ontstaan van de 
soorten in de natuur. Die houding is 
belangrijk. Hij twijfelde onophoude-

lijk, ook aan zichzelf.”
Fouchier: “Bij nieuwe uitgaven van zijn boek 

was hij ook niet te beroerd om zijn mening bij te 
stellen. Hij vroeg zich af hoe het toch mogelijk was 
dat er in bepaalde perioden zoveel soortgelijke vor-
men in de soorten voorkwamen. En waarom de ‘tus-
senstukjes’ lijken te ontbreken die de overgang en 
de evolutie tussen de ene en de andere soort verkla-
ren. Later zie je dat hij naast een meer geleidelijke 
evolutie van de soorten, ook meer schoksgewijze 

veranderingen als mogelijkheid noemt. Bijvoor-
beeld door een grote verandering in het milieu. Fas-
cinerend.”
The Origin of Species laat volgens Fouchier nog iets 
anders zien. “Tegenwoordig is bijna alle weten-
schap hypothesegedreven. Je stelt iets en dan on-
derzoek je of het zo is in een laboratorium. Het is 
veel meer specialistisch nu. Daar krijg je ook het 
makkelijkst onderzoeksgeld voor. Maar veldonder-
zoek is nog steeds belangrijk om nieuwe gebieden 
te ontdekken. Vincent Munster, een postdoc in mijn 
groep, ging naar Spitsbergen voor onderzoek naar 
vogels en de verspreiding en ecologie van griepvi-
russen. Daar wisten we nog weinig van, en dan 
moet je eerst veldwaarnemingen doen om een hypo-
these op te kunnen stellen.”

Een stap verder  Facetten van de evolutie 
zijn te zien, maar de exacte blauwdruk is waar-
schijnlijk onvindbaar, dacht Darwin nog. Anno nu 
kunnen we het genoom via digitale wegen helemaal 
in kaart brengen. Fouchier wil nog een stap verder 
gaan in zijn onderzoek naar virussen. Virussen zijn 
volgens hem misschien wel de meest ‘succesvolle’ 
entiteiten die er bestaan. Niet omdat ze, zoals kro-
kodillen en kakkerlakken al zo enorm lang in bijna 
onveranderde vorm bestaan, maar juist omdat ze zo 
razendsnel kunnen evolueren. “Veranderingen heb-
ben alles te maken met de omgeving, weten we van 
Darwin. Virussen als HIV en influenza leven in 
mens en dier en hebben te maken met het immuun-
systeem. De meest succesvolle virussen weten 
steeds weer opnieuw aan dat immuunsysteem te 
ontsnappen. Wanneer ik ziek ben en de griep op ie-
mand anders overbreng, is het virus alweer veran-
derd. Daarom worden we ook elk jaar weer ziek van 
virussen. 
Verder gaan dan de bevindingen van Darwin, is de 
hoop van viroloog Ron Fouchier. Hij gaat met be-
hulp van de huidige techniek analyseren hoe, wan-
neer en waarom virussen evolueren. En dat zou be-
tekenen dat Darwin’s leer niet meer alleen verkla-
rende waarde heeft over het verleden, maar ook iets 
kan gaan zeggen over de toekomst. De evolutie van 
de soorten wordt dan als het ware voorspeld. “Evo-
lutie van mensen en dieren duurt duizenden jaren. 
De evolutie van een virus echter kan je helemaal en 
in real time zien gebeuren en dus analyseren, juist 
omdat het zo snel gaat. Ook manipuleren we zelf vi-

russen in het laboratorium om de evolutie te begrij-
pen, en te simuleren. We kunnen met die informatie 
hopelijk gaan voorspellen hoe virussen zich in de 
komende perioden gaan evolueren. Ik zie het over 
vijf jaar ook wel gebeuren dat we een vaccin tegen 
een griepvorm kunnen maken die het jaar daarop 
pas bestaat. Voor het gevaarlijke H5N1-vogelgriep-
virus doen we vergelijkbaar werk. We willen voor-
spellen hoe en wanneer dit vogelgriepvirus zodanig 
evolueert en muteert dat het van mens op mens kan 
overgaan, en een pandemie kan veroorzaken. Dat 
kunnen we onderzoeken. En wanneer je dat weet, 
kan je daar je outbreak management op aanpassen.
Leeuwenburgh: “Dat is belangrijk werk. Darwin 
moet het fantastisch hebben gevonden.” 

‘Ik ontmoet nog steeds mensen – 
ook studenten – die door hun achter-
grond nauwelijks weten wat de 
evolutietheorie inhoudt’

Darwin in domineesland
Bart Leeuwenburgh schreef  Darwin in 
domineesland. De handelsuitgave verscheen bij 
uitgeverij Vantilt. ISBN 9789460040184. 
€ 19,90.
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Geneeskundestudent Victor ‘Mids’ Middelkoop (21), dingt dezer dagen op SBS 6 mee naar de 
titel ‘De nieuwe Uri Geller’. Als kleuter luisterde hij al verjaardagspartijtjes op met zijn goo-
cheltrucjes; nu toont hij voor een miljoenenpubliek zijn ‘mentalistische’ kunsten. 
 tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse

‘ik geloof in De kracht van de eigen gedachten’
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ee, het bijt elkaar niet. Op vrijdagavond 
als ‘wonderdokter’ op SBS 6 voor een mil-
joenenpubliek zichzelf injecteren met een 
narcosemiddel of door middel van myste-

rieus gekneed een bebloede ampul uit de maag van 
een gehypnotiseerde BN’er tevoorschijn toveren; 
en vervolgens op maandagochtend weer als een 
doorsnee geneeskundestudent serieus in de colle-
gebank plaatsnemen. “Ik houd die twee zaken 
strikt gescheiden”, verklaart Victor Middelkoop 
stellig. “Door de week ben ik gewoon Victor Mid-
delkoop, geneeskundestudent die neuroloog wil 
worden. Op vrijdagavond vanaf half negen ver-
maak ik mensen. That’s all, niks mis mee ethisch 
gezien. En ik denk dat mensen dat verschil ook 
kunnen maken. Iedereen kan zien dat ik op het po-
dium een character ben die mensen wil vermaken; 
dat is gewoon het format van het programma. 

Omdat ik geneeskundestudent ben, vinden mijn 
acts plaats in een medische setting, en heb ik de 
bijnaam ‘de wonderdokter’ gekregen. In die hoe-
danigheid vertoon ik mijn kunsten. Hoe ik dat 
doe, laat ik in het midden. Het blijft namelijk wel 
een optreden in een entertainmentprogramma; ik 
kan geen tumor verwijderen met mijn gedachten, 
en wil dat ook absoluut niet suggereren. Dat zou 
in mijn ogen zelfs schadelijk zijn voor de medische 
wetenschap. Ik denk dus niet, dat ik door mijn op-
tredens als student of straks wellicht als arts min-
der serieus zal worden genomen.”

Prijswinnaar  Sinds hij op zijn vierde 
van een oom een goocheldoos cadeau kreeg, is Vic-
tor Middelkoop – artiestennaam ‘Mids’ – bezeten 
van het vertonen van trucjes voor een publiek. “Ik 
vond het meteen helemaal fantastisch wat je ermee 
kunt bereiken. Zodra ik na wat oefenen een trucje 
onder de knie hebt, volgt er direct de beloning: na-
melijk dat ik iets kan wat anderen niet kunnen en 
zelfs niet begrijpen.”
Vrolijkte Middelkoop aanvankelijk louter verjaar-
dagspartijtjes in familiekring en op de basisschool 
op – “mijn twee zussen hebben het helemaal ge-
had met dat gegoochel” – eenmaal op de middel-
bare school begon hij met een vriendje aan betaalde 
kindershows. “Nou ja, betaald… 50 euro en dat be-
drag moest dan ook nog door twee worden gedeeld. 
Pas later werd het – gelukkig – wat lucratiever.”

Het performen zit de vierdejaars geneeskundestu-
dent in het bloed. Zo maakte hij inmiddels ook 
geen onverdienstelijke uitstapjes naar cabaret. Met 
de groep ‘Fastpak’, schopte hij het zelfs tot prijs-
winnaar van de CJP talentprijs. Tegenwoordig 
speelt hij gitaar, schrijft zelf tekst en muziek van 
de songs. En Middelkoop geeft goochelles op ba-
sisscholen en middelbare scholen – “Er zijn slech-
tere bijbaantjes.”

Waanzinnige resultaten  Twee 
rondes van ‘De Nieuwe Uri Geller’ heeft hij inmid-
dels overleefd. Massaal sms’ten de kijkers ‘Victor’ 
naar nummer 4600. Echter, verklaart de wonder-
dokter deze regenachtige maandagmiddag op zijn 
van goochelparafernalia vergeven studentenka-
mer: “Ik heb nooit in mijn hoofd gehad met dit 
soort optredens oud te worden. Ik ben ook niet 

echt een podiumbeest, ik ben soms best verlegen.” 
Dat riekt naar een understatement voor wie men-
talist ‘Mids’ op tv bezig heeft gezien. “Okay, okay, 
ik voel me, als ik eenmaal in de schijnwerpers sta, 
wel op mijn gemak. Ik zal niet ontkennen dat ik de 
aandacht durf op te eisen, maar ik ben echt niet ie-
mand die overal zwaar dominant aanwezig is.”
Overigens is Middelkoop overtuigd ‘mentalist’, 
wat dat dan ook moge zijn. “Mentalisme is de tak 
van goochelen die gedachten en percepties beïn-
vloedt”, probeert hij. “Over hoe de wereld er voor 
ieder persoonlijk uitziet. Zintuigen en waarneming 
zijn namelijk niet absoluut, daardoor kan ik er met 
mijn mentale krachten van alles aan veranderen. 
Kan ik mensen bepaalde paden laten bewandelen, 
bepaalde dingen laten geloven en doen waarne-
men.”
Dat mentalisme ook een rol kan spelen in de ge-
neeskunde, staat voor Middelkoop buiten kijf. “Ik 
heb in een ziekenhuis in Japan stage gelopen, en 
inmiddels veel literatuur gelezen over dit onder-
werp. Kijk, de medische wetenschap is superieur 
als het gaat om kennis van botbreuken, en andere 
rechttoe rechtaan ziektes, maar voor foutjes in de 
geest beschikt zij maar over twee oplossingen: 
psychotherapie of medicijnen, of een combinatie 
ervan. In, wat ik voor het gemak maar even ‘Oos-
terse geneeskunde’ noem, zijn alternatieven, zoals 
de kracht van de eigen gedachten, veel meer in 
zwang. En die leiden soms tot waanzinnige resul-

taten. Ik geloof dus in de kracht van de eigen ge-
dachten en dat die de eigen gesteldheid kunnen be-
invloeden, al is die kracht totaal niet absoluut.”

Jonge meisjes  Met zijn 21 jaar is Middel-
koop te jong om ooit bewust de lepelbuighype van 
Uri Geller bewust te hebben meegemaakt. Zijn 
moeder moest hem de details vertellen. Dat belet 
hem niet om te trachten in diens voetsporen te tre-
den. “En ik heb hem nu ontmoet. Ik moet zeggen, 
hij heeft toch wel een bijzondere sfeer om zich heen 
hangen.” 
Het is zijn grootste project op podiumgebied tot op 
heden. Middelkoops streven is ‘om dingen op de 
Nederlandse tv te laten zien die nog nooit te zien 
zijn geweest’. “Daarmee doe ik ervaring op, en 
maak ik tegelijkertijd reclame voor mezelf. Studen-
ten spreken me er op aan tijdens college, maar wat 
docenten ervan vinden weet ik niet.”
Kans op de titel ‘ De nieuwe Uri Geller’ maakt de 
wonderdokter zeker. Een week na zijn eerste act, 
was er op hyves al een fansite in de lucht –  victor-
onug.hyves.nl – waar honderden, voornamelijk 
jonge meisjes hun nieuwe idool bewieroken. Dage-
lijks is hij bijna een half uur kwijt aan het beant-
woorden van fanmail. Desalniettemin blijft hij ui-
terst nuchter over de plotse roem. 
“Als het morgen ophoudt, ga ik gewoon wat anders 
doen. Zo zit ik in elkaar. Dit jaar heb ik namelijk 
nog tijd om wat naast mijn studie te doen; maar in 
januari 2010 beginnen mijn coschappen, dan heb 
ik voorlopig geen tijd meer voor dit soort grap-
pen.” 

‘Zodra ik na wat oefenen een trucje 
onder de knie heb, volgt er direct 
de beloning: namelijk dat ik iets kan 
wat anderen niet kunnen’

N

‘Ik geloof In de kracht van de eigen gedachten’
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oor degene die in zijn middelbareschool-
jaren al enige stijldanservaring heeft 
opgedaan, zal het volgende beeld wellicht 
bekend voorkomen: een zaaltje met aan 

de ene kant alle jongens en aan de overkant, zwaar 
oververtegenwoordigd, de meisjes. De net iets te 
enthousiaste dansdocent in het midden, die de 
puisterige jongens aanspoort een gemiddeld drie-
koppen-groter meisje ten dans te vragen om de zo-
juist geleerde pasjes mee te oefenen. Het meisje mag 
niet weigeren, alleen is er een groot verschil tussen 
niet weigeren en instemmen. Gelukkig maakt het 
ongegeneerd naar beginnende borsten staren een 
hoop goed. 
Voor de meisjes die überhaupt niet gevraagd 
werden – en noodgedwongen met elkaar moesten 
dansen – moet het veel erger geweest zijn. Nu, on-
geveer 8 jaar nadat Cor van der Stroet (later bekend 
geworden als juryvoorzitter van het tv-programma 
Dancing with the Stars) mij in Meppel de beginse-

len van de cha cha cha en de quickstep heeft bijge-
bracht, sta ik weer in zo’n zaaltje. Het L-gebouw 
van campus Woudestein om precies te zijn. Onder 
lichte dwang van vriendin-lief heb ik mij ingeschre-
ven voor de spoedcursus ‘brons’ van de Erasmus 
Dance Society (EDS). 
Het is voor de tweede keer dat EDS deze versnelde 
cursus voor beginners aanbiedt. Waar normaal in 
één collegejaar de basis wordt gelegd voor de latin-
dansen (jive, rumba en cha cha cha) en zogenaamde 
ballroomdansen (tango, quickstep en Engelse wals), 
worden wij in slechts veertien lessen klaargestoomd 
voor het ‘afdansen’ ergens eind mei. 
“Maak je geen zorgen, ik heb er alle vertrouwen in 
dat jullie allemaal tegen die tijd over de dansvloer 
zwieren alsof je nooit anders hebt gedaan”, stelt 
dansjuf Miranda van den Broek ons gerust. Bijna 
twintig jaar is Van den Broek nu bij de Erasmus 
Dance Society betrokken, waarvan zeventien jaar 
als docente. “Een danspaar dient fier rechtop te 

staan – borst vooruit en kont in – iets wat in ons 
computertijdperk helemaal niet zo gebruikelijk is.” 
In de lessen wordt van ons mannen nogal wat ver-
wacht. De nadruk ligt op het leiden van de dame. 
“Heel belangrijk, als de heer kundig leidt, gaat 
de dame haast automatisch mee”, aldus Van den 
Broek. “Stijldansen voldoet volledig aan het prin-
cipe van actie-reactie. Daar komt bij dat vrouwen 
het geweldig vinden als een man goed kan dansen.” 
En daar zit ‘m nou net de crux. Terwijl schijnbaar 
menige vrouw zwicht voor de charmes van een 
dansende man, zul je weinig jongens aantreffen 
die het ook maar een beetje stoer vinden om met de 
voetjes van de vloer te gaan. Een discrepantie die 
samenhangt met het nogal stijve imago van stijl-
dansen. Bij jongens heerst vooral het vooroordeel 
dat dansen iets voor homo’s is en het einde van je 
relatie betekent. 
Van den Broek: “Voordat begin jaren ‘70 het disco-
dansen haar intrede deed, was het de normaalste 

Het imago mag dan misschien ietwat stoffig zijn en de associaties met homo’s in strakke glit-
terpakjes en uitgerangeerde tv-persoonlijkheden voor de hand liggend. Toch lijkt er moeilijk 
aan te ontkomen. Deed je het nog niet tijdens de puberteit omdat het bij je opvoeding hoorde, 
dan heb je grote kans dat je als student bij een galabal aan de beurt komt. En hoe doorsta je 
met goed gevolg de openingsdans op nota bene je eigen bruiloft zonder ooit ook maar één 
lesje te hebben gevolgd? Ga op stijldansles! tekst  Tim Gouw fotografie Ronald van den Heerik

Vrouwen zwichten voor dansende man
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zaak van de wereld om samen te dansen. Toen disco 
eenmaal de wereld veroverd had en iedereen gewend 
was om wat in z’n eentje te hossen, werd het dansen 
als paar als ouderwets en suf gezien. Maar juist het 
met z’n tweeën dansen, geeft een enorme kick!” 
En dat lijken steeds meer mensen te herontdekken. 
De populariteit van stijldansen stijgt al jaren. Dat 
beaamt ook EDS-bestuurslid Marissa Groenewe-
gen (20). “We groeien als vereniging tussen de 5 en 
10 procent per jaar. Natuurlijk heeft het te maken 
met de aandacht die het stijldansen op tv heeft 
gehad, maar ik vermoed dat er daarnaast een soort 
positieve druk is om wat pasjes onder de knie te 
hebben. Gewoon, voor het geval dat.” 
Opvallend is dat zich dit jaar voor het eerst in de 
geschiedenis van EDS meer mannen dan vrouwen 

hebben aangemeld. E. van der Graaf (30), is leraar 
op een middelbare school en woont vlakbij de cam-
pus, hij volgt daarom hier zijn danslessen. In korte 
tijd is hij zo enthousiast geworden, dat hij samen 
met danspartner en EUR-studente Agata op 14 
februari deelneemt aan een heuse danswedstrijd. 
Van der Graaf: “Ik was het zat om bij bruiloften het 
dansmoment over te moeten slaan. Van nature heeft 
de mens de behoefte op muziek te bewegen, waarbij 
het dan wel handig is om in de maat te blijven. Dat 
lukt nu heel aardig.” 
Ook geneeskundestudente Iris Bonnema (21) merkt 
dat haar gevoel voor ritme is toegenomen, zij het 
dat een goede leider onmisbaar is. “Het maakt 
zeker uit met wie je danst. Met de een gaat het veel 
soepeler dan met de ander. Je moet de tijd nemen 
om aan elkaars lichaam te wennen, zodat er we-
derzijds vertrouwen ontstaat. Dan ziet het er het 
mooiste uit.” 
De vraag rijst wát we dan eigenlijk zien. Stijldan-
sen is onmiskenbaar een intieme bezigheid tussen 
man en vrouw. Immers, je staat vrij dicht, zo niet 
tegen elkaar aan. Je zou kunnen zeggen dat het 
mogelijk een vorm van voorspel is. Van den Broek 
geeft toe dat dansen er heel sensueel aan toe kan 
gaan. Zo ‘speelt’ de vrouw tijdens de rumba met 
de verlangens van de man. “Alleen is dit zuiver 
platonisch”, voegt ze er meteen aan toe. “Je doet 
eigenlijk alsof en focust je op de uitstraling. Want 

om nou te zeggen dat stijldansen voorspel is, gaat 
mij wat te ver. Laten we het erop houden dat het er 
soms wat op lijkt.” 
Groenewegen, die haar partner heeft leren kennen 
via de vereniging, is het daar volledig mee eens. “Ik 
zie het als acteren. Je acteert dat je elkaar heel leuk 
vindt”, glundert de blozende IBA-studente. 
Toch gebeurt het nogal eens dat de dansers in het 
spel gaan geloven, want Van der Broek heeft heel 
wat stelletjes zien ontstaan op de dansvloer. Een 
aantal daarvan is inmiddels getrouwd. “Het gaat er 
op de dansvloer meestal heel gemoedelijk aan toe. 
Een ideale plek dus voor romances. En die enkele 
keer dat er lichtelijk gekibbel is, is het negen van de 
tien keer de dame die het beter denkt te weten.”
Over mijn eigen ontwikkelingen ben ik na vier les-
sen zeer te spreken. En gelukkig lijkt mijn vriendin 
hetzelfde te denken. Blijkbaar ben ik toch lang niet 
alles vergeten van mijn eerste schreden op de dans-
vloer als onzekere puber. In opperste staat van con-
centratie stuur ik verbazingwekkend behendig mijn 
wederhelft langs de pilaren van het L-gebouw en 
langs dansgenoten. Opeens voel ik spieren waarvan 
ik niet eens wist dat ik ze had. Ik merk dat de goed-
keurende blik van een voorbijkomende schoonma-
ker me vleit. Thuis gaan we straks gewoon verder 
met oefenen. Ik beken: ik vind het leuk. 

‘Een danspaar 
dient fier recht-
op te staan – 
borst vooruit en 
kont in’

Vrouwen zwichten voor dansende man
De dans ontspringen

Trouwerij
Volgens de traditie is de eerste dans voor het 
bruidspaar. De openingsdans is officieel een 
foxtrot of een Engelse wals, maar het paar is 
vrij iedere willekeurige andere dans te kiezen. 
De openingsdans wordt gevolgd door een 
dans met beide ouders. De bruid vraagt de 
vader van de bruidegom en de bruidegom 
vraagt de moeder van de bruid. Daarna mo-
gen de gasten de dansvloer op.

Gala of bal
Op een gala is het gebruikelijk dat er ruimte 
is om te kunnen (stijl)dansen. Bij de meeste 
gala’s vandaag de dag is het echter niet meer 
zo vanzelfsprekend dat er wordt gestijldanst. 
Soms wordt van tevoren de gelegenheid gege-
ven een (korte) stijldanscursus te volgen. In 
dat geval kan men de dans natuurlijk niet 
ontspringen.
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Griep ongevaarlijk? Het Natuurhistorisch Museum laat zien dat een kleine 
mutatie genoeg is voor een verwoestende pandemie. 

“In de twintigste eeuw is het drie keer voorgekomen”, vertelt Fred Balvert, 
woordvoerder van het Erasmus Medisch Centrum, dat de tentoonstelling 
‘H5N1 – De evolutie van een griepvirus’ samen met het Natuurhistorisch 
Museum organiseert. “En de omstandigheden zijn niet echt veranderd. Je 
zou zelfs kunnen zeggen dat die iets gunstiger zijn geworden voor het 
griepvirus: we leven met veel mensen op elkaar en er is veel internationaal 
luchtverkeer.”
Het zijn barre tijden. Iedereen kent wel iemand die ziek is, of is het zelf. Op 
elke honderdduizend inwoners zijn er ruim 150 grieperig, en dat is veel, 
want al vanaf vijftig mogen we spreken van een epidemie. Voor veel men-
sen hoort het erbij, als een jaarlijks terugkerend, maar onschuldig ongemak. 
Maar het kan ook serieuzere vormen aannemen, is de strekking van de ten-
toonstelling. Die volgt het scenario van een grieppandemie die uitbreekt 
wanneer een virus de kop op steekt waartegen ons afweersysteem niet be-
stand is. 
Paniekzaaierij? Volgens Balvert niet. “Je moet niet vergeten dat in Nederland 
jaarlijks zo’n duizend mensen overlijden aan griep. Dat is nogal wat. Vaak 
gaat dat om mensen die al wat zwakker zijn, zoals ouderen, maar er overlij-
den ook jongeren. Natuurlijk komen de meeste mensen er wel bovenop, 
maar je kunt je voorstellen dat áls het misgaat, het goed misgaat.” 
Eigenaardig genoeg duiken de virussen die ooit een pandemie veroorzaak-
ten nog elk jaar op. Aanpassingen in ons afweersysteem zorgen er echter 
voor dat we immuun zijn voor, bijvoorbeeld, de Spaanse griep, het virus dat 
in 1918 aan meer dan 40 miljoen mensen het leven kostte. Maar een virus 
kan ons te slim af zijn; een kleine mutatie van de vogelgriep (H5N1) is ge-
noeg. Balvert: “Dat kan miljoenen slachtoffers opleveren. En in de tentoon-
stelling zie je hoe zo’n virus van dier naar mensen kan overslaan.”  GM

in&uit

‘H5N1 – De evolutie van een griepvirus’ is tot 25 oktober te zien in het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam (naast de Kunsthal).

‘4Fusion’ vindt plaats op 26 februari, van 23.00 tot 05.00 uur. Voorverkoop 
(à € 10,-): hal T-gebouw Woudestein en Erasmus MC Hoboken.

>> Expositie

Iedereen een virus

>> Film

Don Diablo op 4Fusion
Op donderdag 26 februari wordt voor de zesde keer 4Fusion georgani-
seerd. Het feest in de Maassilo wil zich onderscheiden door toegankelijk 
te zijn voor alle studenten, ook die uit andere steden.
“We zijn dit jaar op zoek gegaan naar een originele locatie”, vertelt Jochem 
Visser, voorzitter van 4Fusion. Het werd Factory 010, een zaal op de tiende 
verdieping van de Maassilo, de voormalige huisvesting van dancetempel 
Now & Wow. Een unieke plek voor een feest, volgens de geneeskundestu-
dent. Twee liften brengen de bezoekers straks in een paar seconden naar bo-
ven en daar is het genieten van pompende beats, en de Rotterdamse skyline. 
“Eerdere edities waren in Las Palmas en Off_Corso, dat zijn toch de al wat be-
kendere plekken voor de meeste studenten.”
Feesten voor en door studenten, dat is het idee van 4Fusion. De organisatie 
is een initiatief van een dispuut van SSR Rotterdam, maar staat los van de 
vereniging. Sinds 2004 organiseert een wisselende groep studenten jaarlijks 
een feest, waar tussen de 600 en 1.100 studenten op afkomen. Op het pro-
gramma staan onder anderen de Grote Prijs-finalisten Fokko Versloot & 
Koen Lebens en de Lords of Funk, een DJ-duo met een saxofonist. Maar de 
avond wordt gedragen door Don Diablo. De organisatie besloot daartoe na-
dat ze op de talrijke Eurekaweekfeesten had gekeken wie het goed deed bij 
studenten. Visser: “Dit is iemand die zijn publiek echt aanvoelt en meetrekt. 
Hij weet hoe hij een feestje moet maken.”
Een belangrijk aspect van de 4Fusion feesten is het interstedelijke karakter. 
De editie in de Maassilo wordt ook gepromoot in studentensteden 
Amsterdam, Utrecht en Leiden. En als daar iets georganiseerd wordt, bieden 
ze hier in Rotterdam een helpende hand. Deze samenwerking moet bijdra-
gen aan een klimaat waarin het leuk en gemakkelijk is om dit soort evene-
menten op touw te zetten. Tegelijkertijd leidt het tot een gevarieerd publiek 
op de feesten. Want daar gaat het uiteindelijk om. “Elke bestuur heeft het 
ideaal om de vorige editie in succes te overtreffen. Het moet een dance-eve-
nement zijn dat elke student aanspreekt.” GM

EM geeft 2 x 2 kaarten weg voor 4Fusion. Winnen? Mail je naam en telefoon-
nummer uiterlijk voor 20 februari naar redactie@em.eur.nl

Don Diablo



Een mooi ding, zo’n quiz
O’Sheas is de zoveelste Ierse kroeg, maar daarom niet minder leuk. Met in het weekend live mu-
ziek en op dinsdagen een pubquiz.

Het zijn net asielhonden rond voedertijd, de bezoekers van O’Sheas. Er is vanavond een pubquiz en 
de quizmaster is zojuist een half uur te laat de volle kroeg binnengestapt. Hij wordt verwelkomd 
met gejuich. Het is een gedrongen, kale dertiger met een bril, grijs shirt en een onverschillige uit-
drukking op het gezicht. Niet iemand die aanzien afdwingt. Maar terwijl hij zijn Macbook uitklapt 
op een haastig leeggemaakte statafel op het podium, maakt zich toch een lichte spanning meester 
onder de fanatiekste teams. Onrustig schuiven de leden op hun kruk. Ze nemen slokken van hun 
bier en leggen hun blocnotes recht.
O’Sheas is een typisch Ierse kroeg: veel mannen, grote glazen bier, slechte kapsels, borden met vet 
eten, autisten achter de bar en rugby op de tv. En een quiz dus, een soort actuele vorm van triviant 
met de meest uiteenlopende vragen. De winnaars weten hoe de president van Oeganda heet én 
kunnen de songtekst van het nieuwe nummer van Rihanna uitschrijven. Maar niet iedereen is zo 
fanatiek; twee studenten Finance & Investments doen voor het eerst mee. “Ach, wat moet je an-
ders doen met je leven?”
Terwijl de pints met Guinness op de bar staan bij te trekken, wordt er zenuwachtig geschreven, 
wanhopig gekreund en schichtig overlegd. Een barman met sluik zwart haar ontdooit zowaar een 
beetje en fluistert een paar antwoorden voor. Het is een mooi ding, zo’n quiz. Zelfverklaarde intel-
lectuelen zien hun ego verschrompelen met elke trivialiteit waarvan ze niet op de hoogte zijn, en 
ogenschijnlijk mindere geesten koppen juist de vragen over sport, TMF vj’s en Harry Potter achter 
elkaar in. De quizmaster weet het: “Ik zeg iedere keer: Zorg voor een vrouw in je team!’”
Tja, competitie.
In de pauze wordt buiten gerookt en daar, op de glimmende, natte en verlaten Lijnbaan, volgt een 
tweede krachtmeting. Nee, we wisten niet wie de winnaars van de allereerste Superbowl waren. En 
de oorspronkelijke hoofdstad van Rwanda? Goede vraag. Van welke punkband Rat Scabies de voor-
man was? Geen idee. 
Het stemt nederig. 
De studenten zitten na afloop een tikje bedremmeld aan de bar. Het mag dan de eerste keer zijn, 
met een gedeelde laatste plaats is niemand tevreden. De muziekronde heeft ze de nek om gedaan, 
en van de plaatjes met worstelaars kenden ze er ook maar vier. “Er hadden wat meer sportvragen 
bij moeten zitten”, verzuchten ze. Er wordt gegrinnikt. “En iets met finance.” GM

O’Sheas Irish Pub, Lijnbaan 37
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Waar: O’Sheas Irish Pub
Bier: € 2,20 (Grolsch) Sfeer: 8   Studentikoosheid: 7   Sjanskansen: 3UIT/GAAN

Waarom naar het Residentieorkest in De Doelen? 
“Ik heb een drukke baan als directeur van de 
opleiding psychologie en tijdens zo’n concert 
kom ik bij van de beslommeringen. Ik ga naar 
De Doelen en daar laat ik het lekker over me 
heenkomen. Ik rust dan uit van wat er de 
afgelopen weken is gebeurd. Ik vind het leuk als 
het een stuk is dat ik al ken, maar ik geloof niet 
dat dat hier het geval is. Beethovens Pastorale 
ken ik natuurlijk wel.”

Wie kiest de voorstellingen uit? “Ikzelf, maar dat 
doe ik aan het begin van het jaar. Ik kijk naar de 

beschrijving in de gids van De Doelen en naar 
het orkest. Ik heb een voorkeur voor klassieke 
muziek, maar ik ben geen musicoloog die even 
uiteenzet wat er zo geweldig is aan Mozart en 
Beethoven.”

U gaat nooit spontaan ergens heen? “Nooit, ik 
maak altijd een heel schema aan het begin van 
het jaar. En meestal denk ik dan een paar dagen 
van tevoren ineens: o, het is al weer zover. Soms 
blijkt dat ik niet kan, dan geef ik de kaartjes aan 
collega’s. Laatst nog, miste ik ‘Het Groot Niet te 
Vermijden’. Dat bleek dus wel te vermijden.” GM

EM vraagt elk nummer een EUR-docent om een uitgaanstip. Henk van der Molen, hoogleraar 
Psychologie aan de FSW gaat naar concerten van Mozart en Beethoven in de Doelen.

>>  Waarheen, waarom

‘Een voorkeur voor 
klassieke muziek’

Mozarts Klarinetconcert en Beethovens Pastorale, door het Residentieorkest o.l.v. Jan Willem de Vriend, 
op 21 februari in De Doelen

Jan Willem de Vriend
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>> Debat
17 februari
rSM: beste debater 2009
Achthonderd eerstejaars bedrijfskundestudenten gaan strijden om de ti-
tel ‘Beste debater 2009’. Op deze dag maken de studenten kennis met de 
kunst van het debatteren en alles wat daarmee te maken heeft. De regie 
van de middag is in handen van de mentoren. Het evenement is alleen 
bedoeld voor eerstejaarsstudenten, maar mocht je als buitenstaander er 
per se naar toe willen: de organisatie valt over te halen via een mailtje 
naar rsmdebat2009@gmail.com.  Locatie: Woudestein, Aula. Tijd: 15.30-
18.30 uur.

>> Film
17 februari
The pursuit of happyness
Drama, gebaseerd op waargebeurde feiten, over Chris Gard-
ner die zich in de jaren tachtig van dakloze tot miljonair 
weet op te werken. We zien hoofdrolspeler Will Smith in een 
zoektocht naar het geluk en een goed bestaan voor zijn 
zoontje. In deze film wordt vooral zijn steeds benauwder 
wordende thuissituatie onder de loep genomen. Smith doet 
er alles aan om een succesvolle beursmakelaar te worden. 
Alleen door alledaagse problemen, zoals geldgebrek, lijkt de 
droom onhaalbaar. Met name de sterke rol van acteur Will 
Smith voorkomt dat dit verhaal een melodramatische draak 
wordt. Locatie: Woudestein, zaal B-3. Tijd: 19.30-22.00. Toe-
gang gratis. 

vooraf
>> Evenement 
19 februari
ear to the Ground
Elke maand vindt een Plug & Play avond plaats in Sociëteit Asker V, Ha-
ringvliet 94. De formule is simpel: twee studentenbands treden op voor 
een enthousiast studentenpubliek. Op 19 februari 2009 vindt de zesde 
Plug & Play plaats met de winnaar van de laatste editie van Het Oor van 
Erasmus: Ear to the ground. Het geluid laat zich kenmerken door de 
akoestische gitaar. Verwacht geen gillende rock, maar subtiele luister-
liedjes. Naast Ear to the ground treedt ook de band Road Sign op. Locatie: 
Sociëteit Asker V, Haringvliet 94, Rotterdam. Tijd: 22.30-24.00 uur. Toe-
gang gratis.

>> lezing
16 februari
Wouter bos
Op deze dag zal de minister van 
Financiën, Wouter Bos, een gast-
college geven over de huidige 
chaos in de economische wereld. 
Wellicht dat hij ons een oplossing 
weet voor te schotelen. Of mis-
schien ben jij zelf wel de financië-
le verlosser. Na een korte lezing is 
het namelijk mogelijk om met de 
minister in debat te gaan. Locatie: 
Woudestein, Forumzaal in het M-
gebouw. Tijd: 12.30-15.00 uur. Toe-
gang gratis, wegens verwachte 
drukte ruim van te voren aanwe-
zig zijn.     

>> Debat
18 february
intuition 
Are you going home with the one 
who has beautiful eyes? Will you 
take a cheese sandwich or do you 
choose one with pork? Life is full of 
little and large decisions. Science 
journalist Gerald Traufetter (Der 
Spiegel) has spoken with famous 
neurologists, psychologists and so-
ciologists about these choices. To-
night he will debate with professio-
nals who have to make important 
decisions in short time. Hans 
Gierkink works for dating agency 
JUST2 Match, which means he gets 
a lot of personal conversations with 
people. The same counts for em-
ploy-consultancy Angelie Spieren-
burg who has to decide quickly 
which person will get the job. And 
the third guest is Flip van Betuw 
who trains professional tennis play-
ers. In this sport reaction is every-
thing. com.  Location: Arminius, Mu-
seumpark 3. Time: 20.00-22.00 
hours. Entry free. English spoken.

>> lezing
23 februari
Over de geestdrift
Wat bezielt een filosoof om zich met de stad 
te bemoeien? Waarom komt ‘ie uit zijn hoog 
boven de stad uitstijgende ivoren toren om 
met iedereen over van alles en nog wat te 
praten? Wat doet hij in de publieke ruimte 
van Rotterdam? En waarom wil ‘ie vooral jon-
geren met zijn begeesterde begeerte inspire-
ren? In het kader van het Rotterdamse jonge-
renjaar (‘your world’ genaamd) zal dr. Henk 
Oosterling zijn langdurige fascinatie voor de 
filosofie verbinden met zijn haast even lang-
durige fascinatie voor Rotterdam. Aan de 
hand van de projecten die hij de afgelopen 33 
jaar opgezet en gerealiseerd heeft zal hij pro-
beren te verhelderen wat filosofie niet alleen 
voor hem, maar ook voor de stad betekent. 
Locatie: DikT, Hoogstraat 110, Rotterdam. Tijd: 
19.30 uur. Toegang gratis.  
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>> Expositie
T/M 15 Mei 
Gamegirls
Kunstenares Karin Bos gebruikt voor haar serie ‘Gamegirls’ spelende meisjes als uitgangspunt. Ze houden 
zich bezig met softbal, touwtje springen en houtjes hakken, maar het is niet helemaal duidelijk wat zij met 
die knuppels, touwen en bijlen gaan doen. De dreiging van geweld en verwijzingen naar seksualiteit rijmen 
niet met het heersende beeld van ‘onschuldige kinderen’ en zorgen voor een onderhuidse spanning in het 
werk. Voor deze expositie past Bos verschillende technieken toe. Ze schildert, tekent, borduurt en werkt 
met grafische technieken. Ze past die verschillende disciplines niet alleen afzonderlijk toe, in een aantal 
werken in de tentoonstelling worden ze met elkaar vermengd. Locatie: Erasmus Galerij, ingang Universi-
teitsbibliotheek. Doordeweeks van 09.00-18.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur. Entree gratis. 

>> Festival
25 februari
Stukafest
Stukafest, oftewel het studentenkamerfestival. Niet 
langer zijn studentenkamers duistere krochten waar 
mensen proberen te leven op een minimale hoeveel-
heid groente en een maximale hoeveelheid alcohol. 
Nee op Stukafest bevolken kunst en cultuur deze oor-
den. Fiets van kamer naar kamer voor uiteenlopende 
voorstellingen; van muziek (Lavalu) via cabaret (Vin-
cent Geers) tot poezië (De Woorddansers). Met vooraf 
een StuKaHap en Mystery Act tijdens het openings-
feest in het CBK en na afloop een eindfeest in Water-
front met de wereldbefaamde DJ Secret Cinema! Kijk 
voor het hele programma op  www.stukafest.nl.Loca-
tie: Check www.stukafest.nl. Tijd: Van 17.00 uur tot diep 
in de nacht. Prijs varieert per voorstelling, een kaartje 
voor alle activiteiten kost 11 euro. 

>> Film
24 februari
el Mariachi
El Mariachi gaat over een knappe, jonge man (Antiono Banderas) die een Mariachi zanger 
wil worden. Helaas voor hem belandt hij al gauw in een mensenjacht met de broodnodige 
schietgevechten. Deze Mexicaanse actiefilm neemt zichzelf niet al te serieus. Het bloed dat 
rijkelijk vloeit, is er voor het entertainment en niet voor dramatische doeleinden. Grappig 
detail: met een budget van 7000 dollar is El Mariachi de goedkoopste actiefilm ooit ge-
maakt. Des te verrassender is de hoge kwaliteit van de in 1992 gemaakte film. Locatie: Wou-
destein, zaal B-3. Tijd: 19.30-22.00. Toegang gratis.

>> Expositie
T/M 27 MaarT
beeldhouwwerken Corrie Zevenbergen
De uitdaging is om al bij de ruwe steen te kijken wat voor vorm je eruit wilt gaan halen.”, aldus Zevenber-
gen over haar werk. Corrie Zevenbergen (1963) omschrijft dit proces als kijken, voelen maar ook afstand 
nemen. Elke steen heeft zo zijn eigen verhaal. Ze werkt voornamelijk met speksteen, albast en serpentijn. 
Naast steen werkt Corrie ook met hout en papier-maché. “Een beeld heeft voor mij een voor- en achter-
kant en niet te vergeten zijkanten, die ervoor moeten zorgen dat je als het ware om het beeld heen wordt 
getrokken. Alle kanten moeten prikkelen, spanning of verwachting oproepen. Locatie: Foyer Forumzaal, 
3de verdieping M-gebouw. Op werkdagen te bezichtigen. 

>> Film
2 MaarT 
To kill a mockingbird
Deze film is een in zwart-wit ge-
schoten rechtbankklassieker (1963) 
met in de hoofdrol Gregory Peck. 
Het verhaal gaat over een blanke 
advocaat die een zwarte man verde-
digt. Deze man is beschuldigd van 
het verkrachten van een blanke 
vrouw, een valse beschuldiging vol-
gens de advocaat. De film geeft de 
kijker een indringend beeld van de 
rassenongelijkheid, zoals die in de 
jaren dertig in Amerika plaatsvond. 
De film is gekozen door Frank Smee-
le die zich als hoogleraar aan de 
Erasmus Universiteit bezighoudt 
met zeerecht. Hij zal ook een inlei-
ding op de avond geven. Locatie: Ci-
nerama, Westblaak 18. Tijd 19.00- 
22.00 uur. Entreeprijs: 5 euro.
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en enorm leerzaam. Op www.lsvb.nl, staat meer in-
formatie over de LSVb, onze activiteiten en de solli-
citatieprocedure. Wanneer je een dag mee wilt lo-
pen of eens iemand uit het bestuur wilt spreken, 
kan dit door een mail te sturen naar lisa@lsvb.nl of 
te bellen naar 030-2316464.

Masterscripties voor EM
Erasmus Magazine vraagt studenten of hun docen-
ten om opmerkelijke masterscripties in te sturen 
voor een korte bespreking in het universiteitsblad. 
U kunt een digitaal exemplaar sturen naar weten-
schap@em.eur.nl of inleveren bij kamer ET-22 (be-
stuursgebouw, Woudestein). De redactie maakt uit-
eindelijk een selectie van de inzendingen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met re-
dacteur Daan Rutten, t. 408 1820, 
email: wetenschap@em.eur.nl

De Erasmus School of Economics heeft op 2 februari 
16 ‘Toptalenten’ gehuldigd.
Top Researchers krijgen een toelage van € 10.000. 
Dit zijn: Dennis Fok, Lennart Hoogerheide, Aurélie 
Lemmens, Kirsten Rohde en Robert Dur.

De Top Senior Researchers zijn:
Han Bleichrodt, Philip Hans Franses, Stefan Stre-
mersch, Peter Wakker, Eddy van Doorslaer, Clive 
Granger

De Top Lecturers krijgen een toelage van € 10.000,- 
Dit zijn: Benoit Crutzen, Dick van Dijk, Nico van der 
Sar, Justus Veenman, Peter Kavelaars

Prof. Louk Hulsman, emeritus hoogleraar van de Fa-
culteit der Rechtsgeleerdheid, is op 28 januari overle-
den. Prof. Hulsman was van 1964 tot 1986 werkzaam 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1969 tot 
1971 was hij decaan van de juridische faculteit.

Prof.mr. Maarten J. Kroeze (1970) 
is per 1 februari 2009 benoemd 
tot decaan van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam. Hij 
volgt prof mr. M.A. Loth op, die 
raadsheer werd bij de Hoge Raad 
der Nederlanden. Prof.dr. Kroeze 
(1970) studeerde in 1994 af aan 

de Universiteit Utrecht, waar hij in 2004 cum laude 
promoveerde. Op 1 juni 2004 werd hij bij de Facul-
teit der Rechtsgeleerdheid van de EUR aangesteld 
als hoogleraar Ondernemingsrecht. Sinds septem-
ber 2007 bekleedde Kroeze tevens de functies van 
onderzoeksdecaan en plv. decaan.

Prof.dr. Fabian Amtenbrink (1968) 
wordt per 1 februari 2009 aange-
steld als onderzoeksdecaan en 
plaatsvervangend decaan aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam. Hij studeerde Rechten in 
Berlijn, promoveerde cum laude 

aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds juni 
2006 in dienst van de faculteit als hoogleraar Recht 
van de Europese Unie.

SERVICE

Verhuizing
Samen met het College van Bestuur verhuizen de 
stafafdelingen Marketing & Communicatie (SMC) en 
de Algemene Bestuursdienst (ABD) vanaf week 9 
(eind februari) van gebouw E naar de gerenoveerde 
A-vleugel op Woudestein. Ook andere diensten zul-
len het komende jaar van locatie veranderen. Een 
aangepaste wegwijzer / campusplattegrond vindt u 
vanaf maart op de website, www.eur.nl

Restyling briefpapier
Het universitaire briefpapier en dito enveloppen zijn 
in een nieuw jasje gestoken. Deze materialen zijn bij 
Firma Van der Most bestelbaar via de digitale Most-
shop (www.vandermost.com). Oude corresponden-
tiematerialen mogen tot september a.s. worden ge-
bruikt.

Publicatie ‘Erasmus Universiteit van Rotterdam’
Mr. Ivo Opstelten kreeg bij zijn afscheid als burge-
meester van Rotterdam een bundel ‘Opstellen’ mee 
waarin EUR-wetenschappers hun verbondenheid 
met en betrokkenheid bij de stad beschrijven. Een 
beperkt aantal exemplaren is om-niet beschikbaar. 
Alléén afhalen: Secretariaat SMC, gebouw E, 
kamer E2-28, van 9.00-12.00 u.

Foto- en filmverklaring
Filmen en fotograferen op de campus mag slechts 
na uitdrukkelijke toestemming van SMC. Meld daar-
om tijdig de komst van een filmploeg of fotograaf 
aan voor een foto- en filmverklaring van de EUR bij 
de afdeling Persvoorlichting, telefoon (010) 4081216.

Corporate events
Talent Day 2009: 16 februari
Erasmus Open Dag Master: 5 maart

Vertrouwenspersoon
Wordt u wel eens lastig gevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? 
Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon! 
Lucille Mac Nack, Bureau Universiteitspsychologen, 
tel. (010) 408 1132, e-mail: macnack@oos.eur.nl

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studenten. 
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

Taal- & Trainingscentrum
Inschrijven taalcursussen maart/april - juni 
Het TTC biedt taalcursussen Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Russisch en 
Spaans. Deadline voor inschrijving voor de begin-
nerscursussen (A1 of A1.1) en voor gevorderden die 
een certificaat van het Taal- & Trainingscentrum 
hebben van het voorlopende cursusniveau (max. 1 
jaar oud) is 13 maart. De deadline voor inschrijving 
mét intake (voor gevorderden zonder (geldig) certifi-
caat van het TTC) is 27 februari. Voor meer informatie 
over de taalcursussen: 
kijk op de website: www.eur.nl/ttc 

Voor algemene informatie over het Taal- & Trai-
ningscentrum: haal de brochure op bij het ESSC in 
CB-07

Vertrouwenspersonen
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd?
Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon! 
Dorie Geers, Bureau Studentendecanen, 
kamer G3-10, tel. (010) 408 1139, e-mail:  vertrou-
wenspersoon-studenten@oos.eur.nl

Meldpunt studenten & RSI
Voor studenten die last denken te hebben van RSI is 
er het meldpunt Studenten & RSI. Daar kunnen stu-
denten terecht voor informatie en advies over om-
gaan met RSI en het voorkomen ervan en worden de 
klachten geregistreerd. Meldpunt Studenten & RSI: 
Dhr. B. den Boogert, studentendecaan, G 3-08. (secre-
tariaat). E-mail:  rsi-student@oos.eur.nl 

Tentamens en examens
Voor praktische informatie over schriftelijke tenta-
mens, cijferregistratie, behaalde studieresultaten en 
afstuderen kan je terecht bij de afdeling examenad-
ministratie. Openingstijden: van 9-16 uur op de 5e 
verdieping van het J-gebouw. Voor algemene infor-
matie: www.eur.nl/ea.

Rotterdamsch Studenten Gezelschap (RSG)
Studentenfestival Kunstgreep! 
Van 12 t/m 18 februari organiseert het Rotterdamsch 
Studenten Gezelschap; Kunstgreep! Kunstgreep is 
een open cultureel studenten festival. Dit betekent 5 
dagen lang kunst, cultuur cabaret, muziek, literatuur, 
theater en andere workshops. Tijdens de openings-
avond op donderdag 12 februari zal er een debat 
plaatsvinden tussen Rotterdamse fractievoorzitters. 
Verschillende onderwerpen zullen ter sprake komen 
en wanneer iedereen zijn zegje heeft gedaan, zal 
Chris Rox de nacht nog lang laten duren. Gedurende 
de rest van de week staat er veel meer op het pro-
gramma, zo komt Karin Giphart (de zus van!) een le-
zing geven over het schrijversvak, hierna zal ze een 
intiem optreden geven. De jonge jazzband ‘Nes ‘n 
Jazz’ komt optreden en twee jonge cabarettalenten 
van Comedy Train zorgen voor de portie humor tij-
dens de week. ‘Super Stijl’ zal het festival op woens-
dag 18 februari afsluiten; ieder kwartier beslis jij wel-
ke muziek de DJ zal draaien. De meeste stemmen 
gelden! Ook kun je je elke dag vóór 13.00 u. opgeven 
voor het driegangendiner. Meer informatie vind je 
op www.rotterdamstudentenfestivals.nl

Website
Voor informatie kijk op 
www.eur.nl/studentenpastoraat

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is op zoek 
naar een nieuw bestuur voor het jaar 2009-2010. Als 
bestuur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken, stuur je de medewerkers aan en heb 
je regelmatig contact met verschillende koepelorga-
nisaties in het onderwijs, politici zoals minister Plas-
terk en het ministerie van Onderwijs Cultuur en We-
tenschap (OCW). Een bestuursjaar is leuk, uitdagend 
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De heer drs. M. van der Velden 
ontving op 28 januari uit handen 
van wethouder Rik Grashoff (Par-
ticipatie en Cultuur) de Erasmus-
speld van de Gemeente Rotter-
dam. De heer Van der Velden was 
ruim 15 jaar lang de drijvende 

kracht van de G.Ph. Verhagen Stichting. Behalve het 
voorzitterschap nam hij ook alle administratieve be-
slommeringen op zijn schouders. Hij was hij de per-
sonificatie van de band met de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Die band ontstond in 1976 met de instel-
ling van de Verhagen lezing. Dankzij de heer Van der 
Velden kwam ook de G.Ph. Verhagen leerstoel tot 
stand die wordt bezet door mevrouw dr. Marlite Hal-
bertsma (Faculteit der Historische en Kunstweten-
schappen). De heer Van der Velden was de inspirator 
voor de Verhagen wisselleerstoel waar elk jaar bui-
tenlandse tophoogleraren doceren.

Christian van der Veeke, aio bij de 
Faculteit der Wijsbegeerte heeft 
op 29 januari de Leo Polak Scrip-
tieprijs ontvangen voor zijn scrip-
tie ‘Heimwee van de filosofie: Een 
analyse en evaluatie van de wijs-
gerige toepassing van vervreem-
ding.’ De Leo Polak Scriptieprijs is 

ingesteld met de bedoeling de naam en het gedach-
tegoed van Leo Polak, een van de belangrijkste hu-
manisten van de twintigste eeuw, in ere te houden. 
Er werden vijftien scripties ingezonden. De jury 
noemt het onderzoek van Van der Veeke breed en 
gedurfd; een oorspronkelijke scriptie, die met over-
tuigingskracht geschreven is.

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. Behalve de agenda en studiemedede-
lingen bevatten de servicepagina’s mededelingen 
en informatie vanuit een scala aan organisatie-
onderdelen van faculteiten tot sportverenigin-
gen; van studentenpsychologen tot campuscafé. 
Alle berichten voor deze rubriek, dus ook de stu-
diemededelingen, kunnen per e-mail gestuurd 
worden naar  service@em.eur.nl
De deadline is dinsdag voor 12.00 uur 9 dagen 
voor verschijning. 

  VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 26 febru-
ari a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiter-
lijk op dinsdag 17 februari. De daaropvolgende 
nummers verschijnen op: 12 en 26 maart, 9 en 29 
april, ev.. Deadline telkens 9 dagen voor verschij-
ning (op dinsdagen om 12.00 u.)



WOENSDAG 18 FEBRUARI
09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie I.B. de Groot
Functioning Before and After Total Hip or Knee 
Arthroplasty

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Arjan Devillers
Diagnostic Work-up and Treatment of Severe and/
or Refractory Atopic Dermatitis

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Fan Liu
Methodological Approaches to Study the Genetics 
of Dementia Cognitive Function

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Daan Noordermeer
Characterization of an ectopic beta-globin LCR; 
Good neighbors and a distant friend

DONDERDAG 19 FEBRUARI
16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. Jodi Dean,
benoemd tot hoogleraar vanwege de G.Ph. 
Verhagen Stichting aan de Faculteit der Wijsbe-
geerte
Politics without politics

VRIJDAG 20 FEBRUARI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie T. Jiang
Capital Structure Determinants and Governance 
Structure Variety in Franchising

VRIJDAG 13 FEBRUARI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie F.M. Vieider
Social Influences on Individual Decision Making 
Processes

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie M.D.M. Haag
NSAIDs and Cardiovascular Drugs in 
Neurodegenerative and Cerebrovascular Diseases

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. J.A. Foekens, benoemd tot bijzonder 
hoogleraar in het Erasmus MC - faculteit van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam - vanwege de 
Stichting Fondsen Dr. Daniel den Hoedkliniek, met 
de leeropdracht Genomics en proteomics van 
borstkanker.
‘Van Omics naar Therapie’

MAANDAG 16 FEBRUARI
12.00 uur
Zaal Blijdorp, gebouw H (W)
Research on Monday
Spreker: Jeffrey Carpenter (Middlebury College)
Why Volunteer? Evidence on the Role of Altruism, 
Reputation, and Incentives

16.00 – 17.00 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, afdeling Hemato-
logie, Kamer Ee 1318 (H)
Seminar: ‘Retroviral vectors and the human geno-
me.’
Spreker: Fulvio Mavilio, University of Modena and 
Reggio Emilia, Modena, Italy
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16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. C.A.M. van Boxtel, benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Historische cultuur en 
educatie, vanwege de Stichting Erfgoed Nederland
“Geschiedenis, erfgoed en didactiek”

MAANDAG 23 FEBRUARI
12.00 uur
Zaal Blijdorp, gebouw H (W)
Research on Monday
Spreker: Reinhilde Veugelers (KU Leuven)
On Young Innovative Companies: Why They Matter 
And How (Not) to Policy Support Them

WOENSDAG 25 FEBRUARI
09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie M.N.M. van der Aa
Surveillance of Bladder Cancer

13.45 uur
rasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie R.C. Padmos
Monocyte Gene-Expression Profiles in Bipolar 
Disorder and its Associated Autoimmune Diseases

DONDERDAG 26 FEBRUARI
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie C.S. Cardoso Gaspar
Signaling Pathways in Cancer: a Matter of Dosage

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Marloes Kleinjan
Dawning Dependence; Processes underlying smo-
king cessation in adolescence

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

WETENSCHAPS
AGENDA

Advertentie
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SELECTING 
MED STUDENTS 
PROVES EFFECTIVE
Medicine students who have been selected 
through an application procedure are less 
likely to drop out during their studies than 
students who have been selected by lot, a 
study by the Erasmus University shows. The 
grades of both groups are similar, but the 
drop-out rate among selected students is 2.6 
times lower. The Erasmus University com-
pared 389 selected students with 938 ‘normal’ 
students. All started their Medicine studies 
between 2001 and 2004.

In Holland each year more high school students 
sign up for Medicine studies than there are available 
positions. Therefore, a lottery system was designed 
and up until the year 2000, every single high school 
student who wanted to study Medicine was subject-
ed to this lottery. That situation was criticised often, 
especially after one ‘straight-A’ girl was eliminated 
by the lottery three times while she had the average 
mark of 9.6 for her high school exams. Therefore, 
since 2000, students with an average high school 
mark of 8.0 or higher have been admitted automati-
cally. In addition, universities were allowed to select 
a part of their new students themselves. Yet, critics 
argued that a student’s motivation is not easily mea-
sured and initially it seemed the selected students 
did not do much better, as their exam results were 
similar to those of the ‘lottery’ students. However, it 
has now appeared that selected students study faster 
and that drop-out rates are lower among this group. 
Furthermore, they do more outside their curriculum. 
As with other universities, the Erasmus University 
has cognitive abilities as an important selection 
criterion. Those who have done volunteer work or 
those who have a side job as a health care worker 
have the edge over others. MM

ERASMUSFORUM.NL 
Finding the right information when you need it can be a problem, especially if you’re new to 
the Erasmus University. In December, Dennis Sprengers (third-year BA student) launched   
www.erasmusforum.nl, which he hopes will be an effective way for students to find the in-
formation they need.   text Spiros Basilakes

“Publicity services at the campus are temporary and 
have certain terms”, Dennis explains. “For example 
the posters advertising book-sales, need authorisa-
tion before they can be put up. This made me think 
about a more efficient and liberal way to provide 
information on these issues to students. I also 
noticed that certain information I have been looking 
for is scattered. What is more, foreign universities 
often provide online forums; Erasmus was lacking 
one. That is why I came up with  erasmusforum.nl.” 
There is room for anything: there is a division of fac-
ulties, there are separate sections for internships and 
books and there is even a thread for feedback and 
suggestions on the forum, which is checked regu-
larly. It allows students to communicate with other 
students and it aims to make student life at the EUR 
more efficient, enabling students to make informed 
decisions based on others’ experiences. If a thread is 
considered important enough it will be made ‘sticky’ 
by the moderators, and is placed at the top of the 
forum so it will be the first thing students will read, 
like for example information on the Business Week. 
Some threads will be in Dutch, others in English. 
The only limitation is that only organisations within 
the university will be allowed. “They are free to open 
threads of their own. They can, for example, adver-
tise certain events. I have no problem with student 
organisations using the forum, although I will not 
allow for banners and such, since they could suggest 
affiliations between us and that organisation. I want 
to uphold this forum’s independence and keep it non-

commercial”, Dennis says. As far as inappropriate 
behaviour is concerned he says: “I expect students to 
do their best in maintaining a certain quality of com-
munication. Otherwise they will be banned by the 
moderators. I do not expect students to misbehave, 
especially since they are informed of the rules when 
they register as a member.” About the future Dennis 
says: “Right now I am hosting the website and I am 
covering any expenses. Should the bandwidth usage 
increase drastically, I will have to make one of two 
choices: I can start maintaining the forum through 
advertising, or apply for a sponsorship, preferably 
by the university. Both of these will generate an 
income I can cover the costs with. I prefer a sponsor-
ship.

OBAMA MAKES 
STUDYING CHEAPER
American President Barack Obama wants to 
make higher education in the US cheaper. He has 
launched the so-called ‘American Opportunity Tax 
Credit’. Students who apply can get a study grant 
of up to four thousand dollar (three thousand euro). 
This amount will cover two thirds of an average 
student’s tuition fees at a public university. In return, 
students will have to do one hundred hours of com-
munity service. In his inaugural speech, Obama 
said he plans to reform schools, colleges and univer-
sities in America. HOP
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Erasmusforum.nl  is a web-
site about living and studying in Rotterdam. 
All students of the Erasmus University can 
send, read and reply to messages on the 
forum. Different sections offer a podium to 
discuss classes, study materials and infor-
mation on internships and sidejobs, among 
other things. There is a separate forum for 
international students, making it easier for 
this group to find their way around campus 
and all of Rotterdam. 
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With Ahmed Aboutaleb’s inauguration on 
5 January though, came controversy about 
the future of the Dutch political scene. Much 
criticism surrounded Aboutaleb as he became 
Rotterdam’s new mayor. The most prominent 
of these was – and still is – that after having 
worked and lived in the Netherlands since the 
age of fifteen, he is yet to renounce his Moroc-
can passport. Concern about this is seen in 
all levels of Dutch society, from other Dutch 
politicians such as Geert Wilders, to students 
like Marc Julianus: “Quite a lot of people feel 
that it is necessary for him to set his loyalties.” 
When asked by the press about this issue, 
Aboutaleb responded: “Frontrunners are al-
ways attacked and sometimes even eliminated. 
That is the price you pay for opening doors for 
following generations.” 
Aside from his Moroccan descent, many have 
raised concerns about his previous work in 
Rotterdam’s rival city Amsterdam for the 
Dutch Labour Party (PvdA). Opinions are 
divided among Rotterdam’s citizens, with 
more traditional people saying that he will 
have a hard time filling the previous mayor, 
Ivo Opstelten’s shoes. On the other hand, the 
majority of students at Erasmus feel that this 
change could bring about a brighter future for 
Rotterdam and its cultural issues. BA fresh-
man Sander Dolle says: “why not bring in 
something new?” Third-year IBA student Laila 
Boulhalhoul agrees and feels that “the most 
important things are his skills and knowledge, 
which Rotterdam can only benefit from.”
Since Aboutaleb’s appointment he has already 
shown interest with students and Erasmus 
University, and is even paying a visit. But will 
it be enough? Students have very high expecta-
tions regarding City Hall’s collaboration with 
the university, due to Opstelten’s persistent 
engagement with the students. 
Opstelten is currently part of the Erasmus 
Advisory Board, and throughout his time in 

office, he has constantly tried to bridge the 
gap between the university and the city of 
Rotterdam. One of these efforts is the Erasmus 
Centre for Urban Management Studies, 
located in Rotterdam’s City Hall, which seeks 
to create a more direct link between education 
and the city.
One of the main goals of the city is to continue 
its business and economic development as well 
as refurbish its image as a student city. Part 
of this strategy is to retain education, research 
and entrepreneurship in Rotterdam so as to 
create a hub for business. For Otto Esser, the 
current President of faculty association EFR, 
this is an opportunity for both students and 
the city. “We are in close contact with the 
municipality of Rotterdam, and I believe that 
by cooperating in the organisation of projects 
with students through EFR, both students and 
the city can band together and help develop 
the city. All we need is for Aboutaleb to take 
the initiative to interact with us students.”
However, students are not Aboutaleb’s only 
concern. Criticism against his background as 
well as the racial scene of Rotterdam will play 
a part in how successful he will be. Minori-
ties in Rotterdam make up 45 percent of the 
city’s population, and some students feel that 
if he is able to use his double nationality as 
an advantage, he can bring something new to 
Rotterdam. Laila says: “He brings changes, 
and we are in need of something new in Rot-
terdam.” Otto shares these thoughts stating: 
“Hopefully he can have an Obama effect, and 
motivate the minorities of Rotterdam to take 
part in the development of the city.”
In the end, if Aboutaleb can meet everybody’s 
expectations, the citizens of Rotterdam will ac-
cept him as a good mayor. However, whether 
his political rivals will say the same, remains 
uncertain. So far, most students are not too 
concerned with the situation, and have a rela-
tively positive attitude towards it all.  

BREAKING THE STATUS-QUO
“How long will it take until the Barack-fever gets here?” This is what many people 
were asking on 20 January, the day we all watched Obama enter the White House. 
Something similar was exoerienced in Rotterdam a few weeks earlier, although on 
a slightly smaller scale: The city’s new mayor, Ahmed Aboutaleb, was sworn in.  
                                   text Giovanna Sanchez and Mark van der Maas photography Levien Willemse

Closed by Credit
Last week in Rotterdam, a small organic store closed its 
doors for good. The shop, Marjolein Natuurlijk, was an 
interesting mix of healthy food, cosmetics, vitamins, and 
green household items. It had great selection, but not a 
great location: there was little walk-by traffic on Westb-
laak. So business was steady but not sufficient. Marjolein 
was the type of small shop owner who projected a posi-
tive and progressive entrepreneurial spirit. Biologische 
products are better for you. But these products are also 
more expensive, and luxuries can be quickly cut when 
money is short. In the current economic crisis, bravery 
and optimism simply can’t counter balance insufficient 
revenue. Marjolein tried to get more credit, but the banks 
said no. And that was that. Closed by credit.  It was the 
end of a dream for her. For me, it was also a symbol of 
the inequality of the times. Last week in the US, it was re-
ported that Wall Street had paid out more than 18 billion 
dollars in executive bonuses last year. President Obama 
called such behaviour in the wake of huge government 
bail-outs: “the height of irresponsibility. It is shameful.” 
In a televised BBC debate at the World Economic Forum 
in Davos, Jacob A. Frenkel, the Vice Chairman of the Board 
of AIG (which received more than 100 billion dollar in 
bail-outs from the US government) irritably brushed 
aside the allegation that people at the top had to be 
held accountable. When BBC reporter Nik Gowing asked 
disbelievingly, “So there’s no personal responsibility?” 
Frenkel answered, “At least as far as I’m concerned, there 
isn’t.” Laura Tyson, former Dean at London Business 
School and now a professor of Business at Berkeley Uni-
versity, tried to bridge the gap by arguing that it was a 
systemic failure, not a conspiracy. It didn’t make sense to 
look for villains.  Of course, the financial collapse was not 
a conspiracy. But clearly, self-regulation in the financial 
markets really means no regulation. And no regulation 
means that there is a lot of unnecessary risk in the sys-
tem. But certain people benefited by leveraging that risk 
and they’re not the same ones who seem to be paying 
for that risk now.  
Accepting that the old system failed paves the way for a 
serious overhaul of the financial markets. This is a good 
thing. But it doesn’t preclude some degree of individual 
responsibility. The system was created by individual and 
collective action. While people may not have intended to 
put the world economy at risk, we know that they did. 
And some are more responsible than others for this reck-
lessness. Interestingly, Tyson said that business schools 
had focused too much on teaching the magic of quanti-
tative models of financial returns and had forgotten to 
teach the wisdom to look beyond greed.
Of course this won’t help little shops like Marjolein’s. 
They don’t get big bail-outs like AIG. Yet unlike AIG, they 
are held personally responsible for their business mis-
takes. So last Thursday we went to Marjolein’s closing 
sale, gave her flowers as a thank you, and said goodbye.  

Dr. Gail Whiteman, Associate Professor at RSM  

Gail Whiteman

Aboutaleb during his first visit at the Erasmus University.



pagina

5
page

33

Marius Oversluizen is fitness trainer at the 
sports center at Erasmus University and has worked 
with students for over forty years. He knows the 
main difficulties students face, as far as their nutri-
tion and sports habits are concerned, and therefore 
also their health. He says: “There are no golden 
rules. What really counts is that you are happy with 
yourself. It is up to you yourself to work out how to 
get there. Listening carefully to the signals of your 
body is a key aspect though, and so are your eating 
habits: Start your day with a proper breakfast. It is 
the most important meal!” Some muesli, bread or 
just some fruits are great for breakfast; you will have 
enough energy for half a day. Especially a glass of 
orange juice is very activating.

Joost is a medical student and should know a thing 
or two about staying healthy. He starts his day with 
a decent breakfast consisting of bread in combina-
tion with his daily glass of milk. This keeps him 
going until lunch, at which he often takes a similar 
meal. It is important to him to have a proper warm 
meal at the end of the day. But Joost gave up on 
fruit. Whenever he buys some, they get rotten and 
he has to throw them away at the end of the week. 
Nevertheless he will not eat too much junk food. 
He tries to avoid pizza and doenner. As for sports, 
football is what defines him. He plays football about 
once a week. Whenever he feels his condition is not 
good enough, he will go running a day later to work 
on it: “Sports is a good way to stay fit, but it must be 
fun too!” 

Niels is doing his Master in Accounting and re-
cently decided to go to the gym. “I prefer to do sports 
together with friends”, he explains. “I played tennis 

for six years, but since I started my studies I have 
lacked the time and switched to squash instead”. 
He plays squash twice a month. “I don’t need to lose 
weight. I do sports to stay healthy and feel good.” 
His rather infrequent small breakfast consists only 
of a little pancake or a croissant usually served with 
coffee. For lunch, Niels insists on having something 
warm. It doesn’t matter if it is only a hot soup. There 
has to something warm about his lunch. The best is 
potatoes with vegetables, which are warm and good, 
but still not as rich as pasta. Sometimes he falls back 
on deep-fried snacks as well. This proper lunch does 
not stop him having a big warm dinner later on in 
the evening. Although there are vegetables and other 
healthy ingredients in it, it is mostly rather heavy 
food, like stamppot met rookworst. 

It seems girls tend to be more careful with what they 
eat. Marjolein, a second-year BMG student, says 
she avoids coffee and drinks tea instead. She eats a 
healthy breakfast, bread and cornflakes, and always 
some fruits followed by the Dutch style lunch. Din-
ner she usually has at her student house, and since 
her friends like her meals a lot, she gets to cook 
quite often. “They think it is great what I make, so 
I like to cook for them.” When cooking, she always 
watches out not to use butter but oil instead and to 
have potatoes and vegetables at least once per week. 
Nutrition became really important to her, when she 
moved away from home. “Now I have to take care of 
myself.” She also keeps fit by doing sports at least 
two times a week. Mostly she does aerobic or pilates, 
but regular fitness trainings are part of her work out 
too. Additionally, she cycles to university every day. 

Another healthy example is Marieke. As innocent 
as she might look, this second-year BMG student is 

in good shape. She does spinning twice a week, she 
goes to a body pump course and is doing ‘kick & 
punch’, which is similar to kickboxing. She eats an 
extra plate of pasta before her training sessions, to 
have enough energy. For breakfast muesli is the right 
thing, giving her enough energy to then only have 
a small Dutch lunch with sandwiches. She will still 
have enough energy left to do sports later on. “I have 
to watch out not to eat too much for dinner, because 
my mother really cooks well, and a lot of it”, she 
says and concerning her coffee consumption, she has 
never had a problem. Being very Dutch, she drinks 
karnemelk instead, or just water. 

Comparing these different life-styles, fitness trainer 
Marius Oversluizen reiterates “that there are no 
golden rules, but what really counts is that the stu-
dent is happy with himself. Look at your body as a 
machine that needs power. Activate it in the morning 
and add power regularly and do not wait until you 
run out of it. This means a proper lunch is good to 
keep going. It does not necessarily have to be a warm 
lunch, but you should feel just full enough. Then in 
the evening you can fill up all the reserves you might 
have not covered with your nutrition during the day 
and might need for tomorrow.”  
 To be active in sports is always good. Especially 
during exam periods it is wise to get rid of some 
pressure by doing exercises. When doing a lot of 
sports, also consider some extra nutrition, since you 
burn up a lot of energy. Pasta or chicken are full of 
carbohydrates and help you keeping your energy 
household stable. The balance between body and 
mind is important and since you only use your brain 
while you study, you can easily forget about your 
body. Students with a good balance will definitely do 
well in their studies. Going out at night and being up 
late is fun, but you have to be aware that too much of 
it will hinder your performance. The odd hangover is 
no problem though. What counts is that you have a 
normal and balanced life. 
Yet, all these good ideas of doing sports and eating 
healthy sometimes contradict with the real version 
of a student’s life. For one, students often miss their 
breakfast while hurrying to university early in the 
morning. And who actually listens to the signals of 
the body, when you are stressed about upcoming 
exams? Finally, nobody has money left over to buy 
expensive healthy products after having spent a little 
too much at the last social drink. So there seems 
to be a little miscommunication between the body, 
our mind and reality. Nevertheless, a little care and 
a simple but good diet in combination with some 
exercise will definitely result in a great and healthy 
lifestyle right away.   

THE HEALTHY STUDENT 
Living in an underfinanced environment, being subjected to daily social drinks and late 
nights, a student’s life can be hard on the body.   text Christian Mathis

Marius Oversluizen

Joost Marjolein

Niels

Marieke
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I met up with Sven, Alexander and 
Lennerd to try and find out how 
they feel they are perceived and 
which prejudices exist about 
their nationality. They are all 
too aware of what people say 
about the Germans: “Eat lots of 
sausages; drink a lot of beer; 
are efficient, hard working 
and punctual.” A side debate 
came forward regarding 
whether potatoes fit into the 
classic German description 
as well, “or is that more Irish?” 
Lennerd pointed out as a con-
vincing argument. Julie, Sven’s 
Belgian girlfriend who also lives 
in the house, joined the conversation and 
mentioned “nationalist” as an addition to the list 
of common prejudices, pointing at a German flag 
hanging above the TV. This was a good opportuni-
ty to enquire further, as Julie once lived in Frank-
furt for two years. “What do you find typically 
German in Sven?” “Well, he never breaks the law 
for one. My parents once jokingly said - whatever 
you bring home, don’t bring home a German! But 
of course when they met Sven they really liked him 
and now they are good friends.”
How do the Germans deal with the link to a darker 
past? Are they still feeling the echoes of that time? 
“Well when you see a German video on Youtube 
for example you might get these comments”, Alex 
mentions. “Once at the Riva I saw some people 
screaming Nazi at a German friend of mine, 
but mostly it’s just comments said in humour ”, 
Lennerd adds. Sven believes that in almost every 
American movie relating to Germany there is a 
scene that has some connotation to this – citing 
the scene from the movie ‘Eurotrip’, where in an 
apartment in Germany a kid marches military-
style with his arm held in the air.   www.youtube.
com/watch?v=FkE0KhhUqvo) “I guess people 
learn history at school and of course these things 
should never happen again, so I guess it is a bur-
den for us Germans to bear” concludes Lennerd.  
“There are also movies depicting these very 
serious military guys without a sense of humour, 
or this sausage eater with leather pants from 
Bavaria. I guess these are the common images” 
says Sven.
In addition, there are a lot of internal stigmas 
within Germany like East versus West for exam-
ple. The West of Germany pays an extra tax that 
goes straight to the East and from there down the 
drain, many people claim. Southern Germany can-
not evade some criticism either. “They will think 

two hours before spending a single 
penny and they have a weird ac-

cent when speaking German,” 
Lennerd argues. “ We call them 
Schwabe”. After inquiring 
what the people from the 
south would say to this, I was 
put on the phone with Pascal, 

another third-year IBA student 
originally from the southern city 

of Stuttgart; “We fund the west” 
he replied. “Our region generates the 

most amount of income and thus 
tax to fund all of Germany”.

Was are you Sinking 
about?

What about the image of the Germans as 
being rigid and lacking a sense of humour? Lennerd 
says: “The fact that we are here as international 
students shows that we are open minded. I think it 
relates to past generations. To them Germany was 
everything and they didn’t look much further”, says 
Lennerd. He adds: “Being efficient does not mean 
being rigid; it means doing what you do well, like 
when we work on team assignments we work fast 
and efficient and get it done.”
Germany has had an age long football rivalry 
with England which probably originates from the 
past. But it is now purely healthy sports competi-
tion. Some of the icons the group related to, were 
Einstein, Schumacher and well, there wasn’t too 
much agreement on the soccer players that should 
be included in the list, with each name thrown in 
to the room swiftly contrasted, giving a bit of a 
glimpse of the passion the Germans have for sports. 
Also according to the group, Germany is like a big 
brother to a lot of the small countries surround-
ing it, and thus has a large influence on them – a 
supporting hand and a demand for some elderly 
respect. This relates to a classic Dutch saying which 
claims that Holland has two important neighbours; 
Germany and the North Sea forgetting Belgium 
completely. Sven: “Holland is very much affected by 
Germany; Maastricht University especially is much 
dominated by German students whom consider it 
to be almost a German university. I also heard you 
can take some university courses in the German 
language in Groningen”. 
To conclude I asked the room a simple question: “So 
do you really like to eat a lot of sausages and drink 
a lot of beer?” The resounding “yes” was a pretty 
clear answer.  

Thanks to the Participants: Sven Rosenthal, Alexander 
Freitag, Pascal Stachow and Lennerd.

NataliaNatalia

The NIU Year is here
While most of us are beginning to break our 
2009 New Year resolutions, the Chinese lu-
nar calendar has now entered the year 4707, 
the Niu year, or year of the ox. And for for-
eigners in China this means one more New 
Year’s Eve, and another reason to party. 
On January 25, at approximately 11:50 pm, 
Beijing sounded more like a battle field than 
a city that is about to welcome the New 
Year and start the Spring Festival. As the 
clock approached midnight, more and more 
fireworks were lit, illuminating Beijing’s 
skyline. The atmosphere at the Drum and 
Bell Tower Square was rousing, full of energy 
and ear-splitting at the same time. I have 
never seen so much fireworks going up at 
the same time. I have never had my ears 
ringing for such a long time. Mostly, they 
were foreigners who were celebrating the 
start of the Niu Year in the streets. Because 
the Chinese, in accordance with tradition, 
spend New Year’s Eve at home, within their 
family circle - cooking, watching TV and yes, 
lighting fireworks, but from their apartment 
compounds. 
Chinese New Year, or the Lunar New Year, 
is the most important of the traditional 
Chinese holidays. It is also the time of the 
largest human migration - from the approxi-
mately 1.3 billion people living in China, 57.5 
million people travelled this year, using rail, 
road, sea or air to re-unite with their fami-
lies. This adds up to 24.2 million flights, 188 
million train passengers, two million people 
on the road, and 29 million people who took 
ferries or boats. And in turn, Beijing became 
almost an empty city, with just the non-stop 
sound of fireworks making it alive, and tire-
some towards the fifth day of the new year. 
Beijing’s streets and parks were decorated 
with red linters - because it is believed that 
red will scare away evil spirits and bad for-
tune. So, for those born in the year of the ox, 
look for your red underwear to wear all year 
long! According to Chinese tradition it will 
bring you luck and make your innate ability 
to achieve great things even stronger. 

Nathalia Chapliuk is a former IBA-student at teh 
Erasmus University, currently studying in China

ZE ZJERMANS ARE COMING !
I went up the stairs to what is referred to as “the house” a large mansion in the Kralingen 
area in which eight third-year IBA students live together. Six of them are, you guessed it – 
German. There are many German students in the IBA program, comprising the largest single 
nationality in the programme besides the Dutch.  text Jonathan Friedman

Pride&Prejudice
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Stukafest
Stukafest is a unique annual event happening in 
student houses in several different cities in Holland. 
The system is pretty simple and built up of different 
sessions. They create a totally new atmosphere as 
the sessions can be anything creative: a theater play, 
a band performance, or a poetry slam. There will 
be more than twenty different sessions at different 
student houses all over Rotterdam, each having a 
special act. You as a student get a ticket, take a map 
of Rotterdam and plan a route. Maybe starting with 
an inspiring poetry reading, you can then change to 
a theater play at another student house. For the third 
round you could check out a local house DJ to get 
warmed up for the big Stukafest party which takes 
place at Waterfront from 23:00 on and is open to ev-
erybody. So even if you miss the student house tour 
before, you can still have a crazy party at Waterfront 
after all. Don’t miss this party of the year connect-
ing students all over Rotterdam. Check out www.
stukafest-rotterdam.nl and have a look at what there 
is for you.

Holland America Line
Today the port of Rotterdam is well known for its 
massive capacity of container shipping and huge 

refineries, making it one of the largest ports in the 
world. Yet we tend to forget about this often because 
it doesn’t concern our daily lives. This was different 
in the days when there were no airplanes taking 
people across the Atlantic Ocean. Back then the ship 
was the only way to get to other continents. In those 
days Rotterdam was not only an industrial port, 
but also the home port of one of the most important 
cruise companies in the world, the Holland-Amer-
ika-Lijn. This company sailed Europeans across 
the Atlantic to the promised land of America. The 
Rotterdam Maritime Museum has an exhibition 
about the history of the Holland-Amerika-Lijn from 
1873 until today. It draws a picture of how different 
the world was when a trip to America still involved a 
journey of several weeks. Times were different back 
then and for an interested student this is definitely 
worth a visit. Check out the website and take some 
friends with you. www.maritiemmuseum.nl

Rotterdam’s Nightlife rocks
Unbelievable! Maybe because the winter is such 
a grey time the entertainment scene tries to com-
pensate. Looking at the schedules of Rotterdam’s 
big clubs, there are more great concerts than ever 
coming up these months. Rotown for example, 
is promoting Dutch rock bands, while WATT is 
sticking to its international line up and has events 
like Balkan Beats, bringing music from all over the 

world to people’s ears. Furthermore there are metal 
and rock concerts at Waterfront and last but not 
least, the electronically dominated Off Corso offers 
pretty famous DJ’s on a regular basis. If you are 
wondering where to go out in Rotterdam, don’t just 
walk to the city center and hope for the best. Check 
out some of the clubs’ websites first and find the 
place to be: www.rotown.nl / www.watt.nl / www.
off-corso.nl / www.waterfront.nl
If you are not too much into clubbing, there are great 
alternative movies at LantarenVenster. To check out, 

surf to www.lantarenven-
ster.nl. Or perhaps you want 
to experience the vibrating 
atmosphere of a jazz concert? 
Then you definitely have to 
go to Dizzy’s, a tiny jazz café 
in the west of Rotterdam. 
They have well-known jazz 
musicians coming to the 
little café, so check out their 
website too and get some 

funky feeling when squeezing into the jazziest bar in 
Rotterdam. www.dizzy.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

LANGUAGE & TRAINING CENTRE

Registration language courses March/
April – June 2009
The LTC offers language courses in 

Chinese, Dutch, English, French, Ger-
man, Italian, Japanese, Russian and 
Spanish. Deadline of registration for 
the beginners courses (A1 or A1.1) and 
for advanced students who have a 
Language & Training Centre certifi-
cate of the previous level (not older 
than 1 year) is 13 March 2009. The 
deadline of registration with intake 
(for advanced students without a 
(valid) LTC certificate) is 27 February 

2009. For more information about 
the language courses: visit the 
website: www.eur.nl/ltc. For general 
information about the Language & 
Training Centre: pick up the brochure 
at the ESSC in CB-07.

E S S C

SERVICE

THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Christian Mathis
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Hoe kom je aan deze kamer? “Een vriend van me heeft dit huis gekocht. We zijn er met vijf vrienden in-
getrokken, later is er nog iemand bijgekomen. We hebben ieder een eigen kamer en deze gemeenschappelijke 
woonkamer met keuken. De kosten bedragen per persoon 350,00 euro, inclusief energiekosten, telefoon en inter-
net. Pronkstukken zijn de grootbeeldtelevisie en de bar; van beide wordt veel gebruikgemaakt. Om zo vaak mo-
gelijk samen te kunnen eten, verdelen we het inkopen, koken en afwassen over de huisgenoten. Iemand die niet 
kan koken, doet wat vaker de afwas; dat lijkt ons wel zo prettig. Op gezette tijden steken we allemaal de handen 
uit de mouwen, om de boel weer aan kant en schoon te krijgen.”

Hoe bevalt het om op het Noordereiland te wonen? “Het heeft veel voordelen. Zo heb je vanaf ons dak-
terras uitzicht op de gehele skyline van Rotterdam. Er wonen weinig studenten, je kunt er nog gratis parkeren, 
en je gaat de brug over en je bent in de Oude Haven. Maar fietsen doe ik niet meer, omdat er gemiddeld een fiets 
per maand van me werd gestolen.”

Waarom werk je voor AIESEC? “Vooral omdat mijn motivatie voor mijn studie verdampt was; ik wilde even 
iets anders en mijzelf ontwikkelen. Nu werk ik voltijds voor AIESEC en heb ik de studie voor een half jaar stop-
gezet.”

Wat doe je? “Ik ben belast met de coördinatie van een uitgaand stageteam; met zeven teamleden probeer ik 
studenten aan een stage in het buitenland te helpen. Dat kan bij een bedrijf zijn of bij een ontwikkelingsorga-
nisatie. We benaderen studenten zowel tijdens colleges met korte introducties, als met flyers. Na een selectie 
krijgen de studenten een seminar over cultuurverschillen ter voorbereiding op hun stage. We verzorgen visa, 
vluchten, ontvangst en huisvesting, en – niet onbelangrijk – we houden nabesprekingen bij terugkeer. Hun 
ervaringen zijn voor ons van belang voor onze ontwikkeling.”

Het doel? “Begrip kweken voor andere culturen en een internationaal studentennetwerk bouwen en onderhou-
den. Dit initiatief is al vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld.”

Beloning? “Komend jaar gaan we twee keer naar Guatemala om een AIESEC-congres bij te wonen. Naast de 
kennisuitwisseling gaat het er ook om de lol, en dat beschouw ik wel als een beloning voor de tijd die ik hierin 
steek. Uiteindelijk wil ik na mijn studie ook op stage.”  

Maxime Rosset, derdejaars International Bachelor 
Economics & Business Economics (IBEB)
Leeftijd: 20 jaar
Geboorteplaats: Lausanne, Zwitserland
Woonplaats: Rotterdam           tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Het trappenhuis
Rotterdam biedt veel verschillende manieren 
van huisvesting. Sommigen van ons wonen 
in nieuwerwetse appartementen, anderen in 
blokkendozen uit de wederopbouw en weer 
anderen op kamers in vooroorlogse of nog 
oudere huizen. Maar allemaal zijn we bekend 
met het feit dat (oud-)Hollandse huizen enorm 
steile trappen hebben. Deze briljante uitvinding 
maakt mijn vrienden die overkomen uit het 
buitenland danig aan het schrikken; voor hen 
zijn die trappen hetzelfde als ladders die ze met 
gevaar voor eigen leven moeten beklimmen.
Maar er zitten ook goede kanten aan het Hol-
landse trappenhuis: het bespaarde bijvoorbeeld 
erg veel ruimte, hetgeen het bouwen van huizen 
goedkoper maakte, wat op zijn beurt nu nog 
resulteert in lagere huur- en koopprijzen. Het 
blijft alleen even wennen voor een buitenlander 
zoals ik. Maar na een tijdje merk ik dat ik niet 
meer stilsta bij de steilte van de trap, en dat ik 
mijn koffers en fiets de trap op draag alsof ik 
nooit anders heb gedaan.
Een ander positief aspect van die Nederlandse 
trappenhuizen is dat je conditioneel in orde 
blijft. Voor degenen die dagelijks fietsen en 
wandelen zal het wellicht weinig uitmaken, 
maar voor hen die zich alleen per auto of  tram 
laten vervoeren is traplopen een goede vorm 
van lichamelijke training. 
Meestal bereiden we ons vlak voor we thuis-
komen al mentaal voor op het traplopen. Maar 
als we eenmaal thuis op de bank hangen en 
iemand belt onverwacht aan…  Dan zijn we 
ineens te lui om naar beneden te rennen om 
de deur open te doen. Dan kijken we een ander 
aan of die niet open kan doen. Of we gooien 
van driehoog de sleutel naar beneden. Of, in het 
ergste geval, gaan we na enkele minuten alsnog 
de trap af, maar dan wel in schildpadtempo.
De oplossing, inmiddels in talloze huizen te 
vinden, voor het probleem van de onverwachte 
aanbeller, is een touw. Een touw dat vastzit aan 
het slot en dat via talloze knopen en bochten 
naar boven loopt, zelfs tot aan de zolder toe, 
waar we dan zonder uit de sofa op te staan, 
middels een kort, stevig rukje de gast kunnen 
binnenlaten. Dit standje van hoogwaardige 
techniek is ons zeer dierbaar; we hebben van-
daag namelijk al een – betaalde – work-out in 
de sportschool achter de rug; meer lichamelijke 
oefening hebben we echt niet nodig.
Vytautas Serys uit Litouwen studeert economie aan 
de EUR

Vytautas




