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filmmakers en kunstenaars hun werk aan het publiek. Veel films gaan over het 
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Despite the financial crisis, corporate social responsibility has gained 
increasing attention from businesses and from society as a whole over the 
past years. In addition, Erasmus University is starting to adopt programs 
that teach the importance of sustainable development. Students are inspired 
and the Sustainable Development Foundation is a great example. 

In ontkenning
Daar sta je dan. 
Je hebt je een paar maanden geleden ingeschreven voor een interes-
sante studie, viert nog gezellig kerst met pa en ma, duikt rond oud 
en nieuw nog even in een warme bron en toost op het nieuwe jaar: je 
bent jong en slim dus de toekomst kan niets anders brengen dan voor-
spoed. Begin januari begeef je je vol goede moed naar de universiteit 
om daar aan de poort te worden tegengehouden: helaas we hebben 
geen meer geld om je op te leiden. 
Volgens de NRC stuurde de universiteit van IJsland begin dit jaar 1600 
studenten weg. Reden? De complete economische malaise treft in IJs-
land niet alleen autoverkopers en huiseigenaren. Ziekenhuizen vrezen 
tekorten en ook de universiteit kan haar kerntaak niet meer vervullen: 
het opleiden van jonge mensen. Niet alleen zeer rot voor die studen-
ten, want wat moeten ze doen, veel werk is er ook niet meer. Maar ook 
voor het land zelf. Want uiteindelijk zullen veel jongeren het land ver-
laten en elders hun heil zoeken. Een braindrain dreigt.
Goed dat is IJsland, niet Nederland. Wij leven van meer dan van vis, 
geisers en aluminium. Maar onze banken hebben zichzelf toch ook aar-
dig in de gevarenzone gebracht. Inmiddels zijn ze gered, of misschien 
beter: gestut door de overheid met vele miljarden. Allemaal leuk en 
aardig, maar sinds de financiële crisis staan we weer op het standpunt 
dat je een euro maar één keer kan uitgeven. Dus rijst de vraag, ten 
koste van wie deze investering zal gaan? Of beter: wat zou jíj inleveren 
als het moet?

Een goede vraag voor ons EM Panel – als collectief geweten van deze 
universiteit - dachten wij zo. Waar moet de universiteit níet en waar 
juist wél op bezuinigen, luidde de vraag.
Ons panel bleek nog vol zelfvertrouwen (zie pag. 12). ‘Op onderzoek 
moet je juist niet bezuinigen’. ‘Laten we een jaartje langer doen met 
onze computers’. ‘Investeer juist in een bruisend campusleven!’. 

Ja hoor eens, dat schiet natuurlijk niet op.

Niemand kwam er op om een overbodige faculteit eruit te mikken, een 
megalomane campusverbouwing te torpederen of eens wat topsala-
rissen van EUR-bestuurders en profs (uit recent onderzoek blijkt dat 
er enkele tientallen meer verdienen dan een minister) aan de kaak te 
stellen. 
Zijn we zo onnozel en denken we de dans te ontspringen? Hoe lang 
kunnen we nog in denial blijven? Het kerstpakket voor de medewer-
kers had ons toch al wakker moeten schudden: een doos vol eten en 
een lege laptoptas…

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine en EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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Rector slaat 
een balletje

Maak kennis met de spor-
tieve kant van rector mag-
nificus Steven Lamberts. 
Met een winterlandschap 
op de achtergrond, inclu-
sief gele wintergolfbal, 
zien we hem hier in actie 
op de golfbaan van Golf-
club Kralingen. 
Op vrijdag 9 januari was 
de rector door studenten 
golfvereniging RSGA 
Sweetspot uitgenodigd om 
de eerste bal af te slaan. 
De vereniging vierde hier-
mee dat zij vanaf die da-
tum gebruik mag maken 
van de golfbaan van Golf-
club Kralingen. 
Rector Lamberts – in het 
bezit van een golfvaardig-
heidsbewijs – legt uit wat 
de magie van golfen is. 
“Met golf strijd je altijd te-
gen jezelf. Je hebt geen 
last van een sterkere te-
genstander, de competitie 
is puur met jezelf. Dat 
maakt golf ook zo ont-
spannend.”
Daarbij, benadrukt Lam-
berts, is golf de ideale 
sport voor een student die 
carrière wil maken. De 
golfbaan is een ideale plek 
om een – internationaal – 
contactnetwerk aan te leg-
gen. 
Terug naar het golftalent 
van de rector: het balletje 
komt slechts een kleinte 
twintig meter ver. Vooraf-
gaand aan zijn afslag had 
Lamberts zich al enigszins 
ingedekt; koude handen 
zouden wellicht kunnen 
opspelen. Desalniettemin 
krijgt hij een – zij het be-
scheiden – applaus. JL
(foto Levien Willemse)



>> De kwestie

Wordt 2009 het jaar van de betutteling? “Met alle 
verboden en regels in Nederland van de afgelopen 
jaren, zou je dat wel kunnen verwachten. Er is een 
duidelijke breuk met het recente verleden. Een jaar 
of twintig, dertig geleden was betutteling uit den 
boze; de overheid mocht geen zedenmeester zijn. 
Dat was het uitgangspunt van ons drugsbeleid 
en de zedelijkheidswetgeving. De overheid mocht 
vooral geen inhoudelijk, normatief oordeel vellen 
over drugs en prostitutie. Seksuele misstanden, 
misbruik van minderjarige meisjes of prostitutie 
onder dwang, dat kon en kan uiteraard niet, maar 
prostitutie an sich wel. Tegenwoordig zie je dat er 
steeds meer sprake is van het vellen van een moreel 
oordeel. Kijk naar het Wallendistrict waar steeds 
minder vrouwen achter het raam zitten. Daar 
wordt aanvankelijk de schijn opgehouden dat het 
iets te maken heeft met het uitkopen van mensen 
met crimineel geld, maar eigenlijk is het beleid niet 
meer dan het terugbrengen van het aantal prosti-
tuees. Daar wordt dan een laagje vernis van mis-
daadbestrijding aan toegevoegd, maar in de kern 
berust het beleid op een zedelijk, moreel oordeel 
over de verwerpelijkheid of onwenselijkheid van 
prostitutie. De overheid durft zich steeds meer als 
zedenmeester op te stellen.”

Durven of moeten? “Je kunt je afvragen: waarom 
niet? Als iets een maatschappelijk taboe is, dan kun 
je daar ook als overheid niet omheen. We hebben 
lange tijd gedacht dat door het opheffen van het 
bordeelverbod prostitutie een normale bedrijfstak 
zou worden. De overheid had niet in de gaten dat er 
een taboe op prostitutie rust, dat veel sterker is dan 
het oordeel van de wetgever. Je moet niet verwach-
ten dat de prostitutiewereld door het opheffen van 
het bordeelverbod een schone bedrijfstak wordt. 
Het maatschappelijk taboe zal ‘gewone’ onderne-
mers afschrikken. In die zin vind ik dat terecht als 
een overheid rekening houdt met maatschappelijke 
opvattingen. Voor het gedogen van coffeeshops 
geldt hetzelfde. Men wil deze uit de schemerzone 
van de illegaliteit halen door de shops te gedogen, 
maar de grote banken zijn nog steeds niet bereid 
om hypotheken te verstrekken aan werknemers 
van coffeeshops. Of om een coffeeshophouder die 
wil uitbreiden een lening te geven. Een overheid 

kan de verkoop van softdrugs wel uit de illegaliteit 
willen halen, maar tegelijkertijd kun je niet voor-
uitlopen op maatschappelijke oordelen. Door het 
maatschappelijke taboe zullen prostitutiebedrijven 
en coffeeshops aan de zelfkant van de samenleving 
blijven opereren.”

Als we praten over prostitutie en softdruggebruik, 
dan hebben we het over gedogen op hoog niveau. 
Op een lager niveau legt de overheid ook steeds 
meer verboden op: in cafés mag niet meer gerookt 
worden, op terrassen mogen geen terrasverwarmers 
meer staan. Is dat geen vorm van betutteling? “Het 
is gedetailleerde regelzucht, voortkomend uit de 
wens om allerlei risico’s in te perken. Vroeger werd 
wel geconstateerd dat alcohol en roken ongezond 
waren, maar het werd aan het individu zelf overge-
laten hoe hij met deze gezondheidsrisico’s om wilde 
gaan. Nu neemt de overheid de verantwoordelijk-
heid om dit soort risico’s terug te dringen. In plaats 
van het zelfbeschikkingsrecht van de consument is 
er nu het collectief belang van de volksgezondheid. 
In dat kader zijn vergaande inbreuken gemaakt op 
de individuele vrijheid van burgers. Wie had twin-
tig jaar geleden kunnen denken dat het anno 2009 
niet meer is toegestaan om op je eigen werkkamer 
te roken? Het is ongelooflijk hoe snel en vergaand 
het rookverbod zich uitgebreid heeft.”

Heeft dat iets te maken met het christelijke klimaat 
van onze regering? “Nee. Het heeft meer te maken 
met onze zogenoemde risicosamenleving. We wil-
len steeds meer en steeds eerder onheil of ziekte 
voorkomen. We willen niet meer accepteren dat 
deze ook kunnen berusten op toeval of pech. We ra-
ken steeds meer in de ban van de wens om risico’s 
te beheersen en schade te voorkomen.”

Wel op een krampachtige manier. “Inderdaad, 
al is het niet zozeer een morele kruistocht, maar 
een kruistocht tegen risico’s. Het probleem met 
risicopreventie is dat je nooit weet wat het effect is 
geweest van je maatregelen. Er zit geen rem op de 
wens om risico’s te voorkomen. We gaan ervan uit 
dat we nooit teveel aan preventie kunnen doen. Dat 
is wel een gevaarlijke situatie.”

Omdat het risico bestaat dat we doorslaan met alle 
regels. Het meest recente voorbeeld is het verbod op 
paddo’s. Hoe ziet u dat? “Dat vind ik toch iets an-
ders dan een filealarm. We hebben een Opiumwet 
waarin alle stoffen staan waarvan wij vinden dat 
zij een ontoelaatbaar schadelijke werking hebben. 
Bij paddo’s was geen sprake van gedogen.”

Je kon paddo’s anders wel gewoon in smartshops 
kopen. “Paddo’s konden worden verkocht, omdat 
de overheid daar nog geen besluit over had ge-
nomen. Nu wel. Bij gedogen sta je iets toe wat je 
verbiedt. Dat is de paradox. Bij paddo’s kwam er 
iets nieuws op de markt, net als twintig jaar gele-
den met XTC. Ook daar had de overheid nog geen 
oordeel over gevormd. Pas toen er een aantal dode-
lijke incidenten plaatsvonden werd XTC verboden. 
Gedogen is echt iets anders.”

Wanneer gaat gedogen over in regelzucht? “Ge-
dogen en regelzucht zijn twee processen die langs 
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‘ToleranTie is minder geworden, dat klopt’
We mogen niet meer roken in cafés, op de Wallen zitten 
steeds minder prostituees achter het raam en in smart-
shops is geen paddo meer te krijgen: het liberale karakter 
van de Nederlandse samenleving lijkt anno 2009 ernstige 
scheuren te vertonen. Gedogen was decennialang het to-
verwoord, verbieden is nu de harde realiteit. En dat wordt 
het komende jaar niet minder, verwacht Henk van de Bunt. 
“We geloven steeds meer in het preventieve karakter van 
verbieden.”   tekst Micha Jacobs fotografie Levien Willemse



elkaar schuren. Gedogen kan goed zijn als je 
bijvoorbeeld een nieuwe wet maakt die hoge eisen 
stelt aan burgers of aan bedrijven. Neem nou 
milieuwetgeving. Ineens worden er zware normen 
gesteld aan de emissie van schadelijke stoffen, 
waaraan bedrijven niet meteen kunnen voldoen. 
Dan geef je hen een jaar de tijd om naar die regel-
naleving toe te groeien. Dat noem ik heel verstan-
dig gedogen. Omgekeerd is er de situatie van een 
hopeloos verouderd wetsartikel; je gedoogt totdat 
het wetsartikel uit de wet is geschrapt. Dat zijn de 
twee prototypes van gedogen. In beide gevallen 
gaat het om een tijdelijke maatregel, bedoeld om 
recht en werkelijkheid weer met elkaar in overeen-
stemming te brengen.”

Het gedogen van prostitutie en softdrugs gebeurt al 
decennialang. Dat is wel een zeer lange overbrug-
gingsperiode. “Dat is inderdaad minder verstan-
dig. Dat is geen tijdelijke maatregel meer, maar 
een permanente situatie. Dat is zeker het geval met 

het gedogen van coffeeshops. Er staat een nadruk-
kelijk verbod hierop in de wet, maar tegelijkertijd 
staat de overheid het bestaan van coffeeshops 
expliciet toe. Dat expliciete is typisch Nederlands. 
Ook in andere landen worden softdrugs enigszins 
gedoogd, maar men expliciteert dat daar niet zoals 
hier. Openlijk erkennen dat je iets toestaat terwijl 
je het eigenlijk verbiedt, dat is wel heel bijzonder.”

Valt Nederland door het toenemen van het aantal 
verboden en regels niet van haar voetstuk als libe-
rale en tolerante samenleving waarin alles kan en 
alles mag? “De tolerantie is minder geworden, dat 
klopt. En dat wordt erger, ja. Het is te verwachten 
dat er voorlopig nog geen einde komt aan het risi-
codenken.”

Wordt 2009 dan niet het jaar van de regelzucht? 
“Ja, naarmate de onzekerheid over welvaart en 
welzijn toenemen, zal de behoefte groeien aan 
risicobeheersing en hierbij spelen regels een be-

langrijke rol. Ik denk dat ook de kredietcrisis een 
aanjagende rol zal spelen. De les die men daaruit 
zal trekken is dat er meer regels en meer controle 
moet komen op bedrijven. De vraag is natuurlijk 
of het wel zo verstandig is je toevlucht te zoeken in 
meer regels. Het sympathieke van gedogen is de 
openlijke erkenning van de relativiteit van regels. 
Of beter gezegd: van je onvermogen om via regels 
de maatschappelijke werkelijkheid te beïnvloeden.” 
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‘ToleranTie is minder geworden, dat klopt’

Prof.dr. Henk van de Bunt (Hoofddorp, 1951) 
is hoogleraar criminologie aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Hij is zowel in Rotterdam als op de 
Vrije Universiteit van Amsterdam een van de 
oprichters van de criminologie-opleiding. Zelf 
studeerde hij rechten en sociologie aan de 
Universiteit Utrecht. Samen met collega-crimi-
nologen Toine Spapens en Laura Rastovic deed 
Van de Bunt, in opdracht van het ministerie 
van Justitie, vorig jaar onderzoek naar de 
criminaliteit in de wereld van de wietteelt. 
Door de criminalisering van bijvoorbeeld de 
cannabismarkt is het Nederlandse gedoogbe-
leid zijn geloofwaardigheid verloren, is het 
standpunt van Van de Bunt. (foto: RvdH)
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>> Onderzoek
Meer babysterfte 
in ‘prachtwijken’
Het risico op babysterfte is 
nergens in West-Europa zo hoog 
als in Nederland, zo bleek half 
december uit Europees onder-
zoek. Onderzoekers van Erasmus 
MC stellen tevens vast dat er in 
Nederland grote geografische 
ongelijkheden bestaan. Wonen 
in een ‘prachtwijk’ heeft negatie-
ve effecten op moeder en kind.

Perinatale sterfte, vanaf de tweeën-
twintigste week van de zwanger-
schap tot 28 dagen na de geboorte, is 
in Nederland omvangrijk: drie van 
elke duizend levend geboren baby’s 
sterven. De perinatale gezondheid is 
in de grote steden veel slechter dan 
daarbuiten. Voor het eerst wordt 
aangetoond dat wonen in een 
‘prachtwijk’ 20 tot 30 procent meer 
kans op een slechte uitkomst bete-
kent. De slechte cijfers hebben te 
maken met stapeling van risico’s die 
samenhangen met het wonen in een 
prachtwijk. Deze risico’s vereisen 
een veel actievere preventie die al 
voor de zwangerschap begint, waar-
bij medische en maatschappelijke 
zorg moeten samenwerken. De peri-
natale zorg start nu rijkelijk laat: in 
prachtwijken ontvangen zwangere 
vrouwen in de eerste drie maanden 
van hun zwangerschap vaak geen 
enkele vorm van preventieve zorg. 
Ook is het gebruik van foliumzuur 
dramatisch laag. En screening op 
aangeboren afwijkingen blijft van-
wege de verplichte eigen bijdrage 
veelal achterwege.
Een deel van de uitkomsten over 
Rotterdam zijn eerder dit jaar al be-
kendgemaakt. In reactie hierop zijn 
de gemeente, de GGD en het 
Erasmus MC een actieplan gestart 
in samenwerking met alle zorgverle-
ners van de stad, onder de noemer 
Aanvalsplan Perinatale Sterfte 
Rotterdam. De deelgemeente Noord 
is hierbij pilotregio. Doel is om voor-
al (aanstaand) zwangere vrouwen 
die nu tegen een barrière van taal, 
kosten of leefomgeving oplopen, eer-
der te bereiken. MM

Student Thomas Wells is co-editor van het 
Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 
Afgelopen maand was er het debuut van dit on-
line tijdschrift. Een mooi moment om een van de 
makers te ondervragen.

Hoe werd het idee voor het online magazine geboren? “Na 
een werkcollege was ik samen met nog een aantal docto-
rale studenten aan het praten over ons Erasmus Instituut 
voor Filosofie en Economie. Plots rees het idee om voor 
onze organisatie een blad te gaan maken. We hebben na-
melijk allemaal een netwerk en interesse voor hetzelfde 
vakgebied. Waarom dat niet omzetten in iets bruikbaars, 
zoals een blad? Bovendien leek het ons een gat in de 
markt. Er zijn weliswaar al een aantal tijdschriften over fi-
losofie en economie, maar die tijdschriften zijn erg speci-
fiek. Ze richten zich bijvoorbeeld alleen op methodolo-
gisch onderzoek. Wij willen met ons tijdschrift ook kijken 
naar de geschiedenis van de economie.”

Hoe gaat het maken van zo’n blad in zijn werk? 
“Onderzoekers en ook studenten van verschillende uni-
versiteiten, zowel nationaal als internationaal, sturen ons 
hun artikelen op. Als editor kijk ik naar deze bijdragen en 
beoordeel of deze wel of niet in het blad moeten komen. 
Zo ja, dan stuur ik de artikelen door naar twee of drie ex-
perts op een bepaald gebied. Deze wetenschappers geven 
vervolgens het eindoordeel of het artikel in het blad 
komt.” 

Wat is er zo leuk aan de rol van editor? “Het boeiende van 
deze functie is dat ik in contact komt met veel mensen uit 
mijn vakgebied. Academici delen hun ideeën met me over 
kwesties waar ik het bestaan niet van afwist. En niet al-
leen studenten, ook de ‘big shots’ willen met me praten. 
Het blad maakt mij belangrijk voor hen. Ik ben geen 
vreemde meer voor ze.”
  
Wat willen jullie als makers van het tijdschrift uiteindelijk 
bereiken? “Het belangrijkste voor ons is de geloofwaar-
digheid van het blad. Binnen ons vakgebied hopen wij 
dat het blad serieus wordt genomen. Het moet niet zo zijn 
dat mensen denken dat studenten dit blad uit eigen be-
lang oprichtten. Een makkelijke manier om hun eigen 
werk te publiceren. Nee, dit blad is simpelweg bedoeld 
om mensen binnen de filosofie en economie met elkaar te 
verbinden.” JL 

Het tijdschrift wordt ondersteund door de Faculteit der 
Wijsbegeerte en het Erasmus Institute for Philosophy and 
Economics (EIPE) en is vrij toegankelijk op  http://ejpe.org 

>> Vier vragen aan…

 Thomas Wells

Het College voor Promoties heeft de voordracht eind ok-
tober officieel goedgekeurd, aldus secretaris Riëtte te Lin-
dert. De economen zijn er vroeg bij, want pas op 6 novem-
ber 2009 krijgt Kahneman de versierselen omgehangen. 
De faculteit was zogezegd ‘aan de beurt’ om een promi-
nente wetenschapper uit hun vakgebied voor te dragen. 
Voor de economen gold de vroege actie ook als een manier 
om een plekje te bemachtigen in de volle agenda van de 
Israëlische econoom. 
Na de voordracht schreef rector Steven Lamberts, voorzit-
ter van het College van Promoties, op 21 oktober een brief 
naar Kahneman. Al vrij snel hierna reageerde de econoom 
hierop: hij vindt het een eer om het eredoctoraat in ont-
vangst te nemen en komt daarvoor graag naar Rotterdam.
Kahneman is een van de belangrijkste economen van deze 
tijd. In zijn werk combineert hij economie met psychologie. 
Het belangrijkste voorbeeld hiervan is zijn prospect- theo-
rie. Bij deze theorie wordt gekeken naar de psychologische 
aspecten die meespelen als mensen een economisch besluit 
nemen, zoals het afsluiten van een verzekering.
Erepromoter tijdens de ceremonie in november is professor 

Peter Wakker. De hoogleraar Econometrie legt uit waarom 
de universiteit Kahneman eert. “Op onze faculteit maken we 
veel gebruik van zijn werk. Hij heeft grote invloed op ons, 
vooral op het gebied van gezondheidseconomie.”
De hoogleraar heeft als enige op de Rotterdamse faculteit 
in zijn carrière samengewerkt met de Israëlische econoom. 
Wat hem vooral opviel aan Kahneman, was zijn schrijf-
vaardigheid. “Als ik een idee had, kostte mij het twee A4-
tjes om dit te verwoorden. Kahneman kon hetzelfde idee op 
één A4-tje kwijt.” JL 

>> Onderscheiding

Nobelprijswinnaar Kahneman krijgt eredoctoraat
De Erasmus Universiteit reikt komend jaar een eredoctoraat uit aan de vermaarde Israëlische econoom en 
Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. De faculteit economie roemt de 75-jarige econoom voor zijn bijdrage 
aan de integratie van psychologie in de economische wetenschap.
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>> Nieuwe decaan

‘Koers faculteit uitstippelen is leuk’
Professor Maarten Kroeze (38) is per 1 februari de nieuwe decaan van de juridische faculteit. Geen nieuw 
gezicht binnen de faculteit, want momenteel is hij hoogleraar ondernemingsrecht, en onderzoeksdecaan

>> Huisvesting
Ringeling onderzoekt 
huisvestingsbeleid 
De commissie-Ringeling is begonnen met het onder-
zoek naar het internationale huisves-
tingsbeleid van de EUR. In maart 
hoopt de commissie met een 
analyse en met aanbevelingen te 
komen, om ook de huisvestings-
problemen in het nieuwe college-
jaar voor te zijn. 

>> Universiteit

Centrum voor filantropie 
opgericht 
De faculteiten ESE en RSM hebben samen het Erasmus 
Centre for Strategic Philantropy opgericht, met hulp 
van een mysterieuze gulle gever. 

Kort 
nieuws 
EUR deelt uit
Aan vijf jonge wetenschappe-
lijke talenten van de EUR is een 
EUR-Fellowship van 200.000 euro 
uitgedeeld, waarmee ze vier jaar 
lang onderzoek kunnen doen aan 
deze universiteit. Uitzonderlijk, 
want normaal gesproken zijn er 
maar vier gegadigden voor deze 
fellowships. De kwaliteit van 
het voostel op de vierde en vijfde 
plek lag zo dicht bij elkaar, dat de 
jury besloot om financiering te 
zoeken voor de vijf beste voorstel-
len. De spekkopers zijn: Peter 
Achterberg (FSW), Mehmet Berk 
Ataman (RSM), Marijke Huisman 
(FHKW), Marion Smits (Erasmus 
MC) en Menno C. van Zelm (ook 
Erasmus MC). DR

Discussie is effectief leer-
middel
Wanneer studenten met elkaar 
mogen overleggen over een 
kennisvraag, zullen ze die eerder 
goed beantwoorden. Bijzonder, 
wanneer je bedenkt dat niemand 
van de groep studenten de 
feitelijke kennis over de multiple-
choicevraag in huis had.
Die opmerkelijke conclusie publi-
ceerde een groep wetenschappers 
begin januari in het wetenschap-
pelijke tijdschrift Science. Over-
leg en discussie (peer instruction) 
leveren kennis op, mogelijk 
doordat concepten en begrippen 
daarna in zijn geheel beter wor-
den begrepen, of omdat studenten 
de vermeende bollebozen volgen 
in hun antwoord. De resultaten 
gaven vooral ondersteuning voor 
de eerste verklaring. 
De groep wetenschappers uit Co-
lorado kon het effect van discus-
sie onderzoeken door een heden 
ten dage courante lesmethode 
in Amerika: de professor zet het 
college af en toe stil voor een ten-
tamenvraag. Die beantwoorden 
de studenten via een computer. 
Wanneer veel studenten een fout 
antwoord geven, weet de docent 
dat hij meer moet uitweiden over 
dit onderwerp. DR

Info: www.sciencemag.org/cgi/
content/abstract/323/5910/122

Kroeze kijkt er naar uit om 
de koers van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid te gaan 
bepalen. Hij zal zich onder 
andere buigen over de vraag 
welke onderzoeksgebieden 
geschikt zijn voor internatio-
nale publicaties. “De laatste 
vijf jaar is het aantal interna-
tionale publicaties bij onze 
faculteit hard gegroeid. Die 
groei moeten we vasthouden, 

maar er blijven vakgebieden die zich daar niet goed voor le-
nen. Het personen- en familierecht is in Nederland bijvoor-
beeld anders geregeld dan elders. Het blijkt lastig te zijn om 
internationale tijdschriften voor dergelijke onderwerpen te 
interesseren”, verklaart de jurist. 
Kroeze zal echter weinig veranderen aan de lijn die zijn voor-
ganger Marc Loth heeft ingezet. Volgens de toekomstige de-
caan is het niet ideaal om lopend beleid af te breken, zeker 

niet nu er de afgelopen jaren zoveel is veranderd binnen de 
faculteit. Wetenschappers worden bijvoorbeeld strenger be-
oordeeld op hun onderzoek door middel van de zogeheten 
‘Sanderskwalificatie’. En op onderwijsgebied doelt de jurist 
op de bachelorhervorming. Bovendien is de faculteit bezig 
om de verbouwing van het L-gebouw rond te krijgen, en is 
net het convenant 2013 getekend, waarin de doelstellingen 
van de faculteit staan. Kroeze meent dat verandering van 
het beleid ook niet nodig is, omdat het huidige beleid breed 
gedragen wordt door het bestuur.
De nieuwe decaan is in 2004 cum laude gepromoveerd aan 
de Universiteit Utrecht (UU) op een ondernemingsrechtelijk 
onderwerp. Zijn proefschrift begon hij tijdens zijn baan als 
universitair docent aan de UU. Hier studeerde hij in 1994 af 
en kon meteen aan de slag. Tussen 1998 en 2004 werkte 
Kroeze in Den Haag in de advocatuur en rondde tegelijker-
tijd zijn proefschrift af.  
Wie per 1 februari de nieuwe onderzoeksdecaan bij rechten 
wordt, is nog niet bekend. LS
Lees het afscheidsinterview met Marc Loth op pagina 16

Afgelopen zomer was de kamernood zodanig hoog, dat de 
EUR internationale studenten tijdelijk moest onderbrengen 
in caravans. Want betaalbare kamers waren te schaars. 
Emeritus professor bestuurskunde Arthur Ringeling zit een 
commissie voor die de problematiek moet onderzoeken. De 
commissie is ingesteld door het College van Bestuur van de 
universiteit. Onder anderen professor Eric Waarts (RSM) en 
Tjebbe Onnes (studentlid van de U-Raad) zitten eveneens in 
de commissie.
“Best een moedig besluit van het CvB”, vindt Ringeling, 
“want het ging niet goed in augustus en september.” Wel be-
nadrukt hij dat de huisvestingsproblematiek vanuit een bre-
der perspectief moet worden bekeken dan louter vanuit de 
problemen vorig jaar: “Sinds de internationaliseringdoelstel-
ling van de universiteit, die opkwam in de jaren ’80, speelt 
het probleem eigenlijk al. Niet goed, want dat kan reputatie-
schade voor de instelling in de hand werken.”
De 6-koppige commissie heeft donderdag 8 januari de twee-
de bijeenkomst gehad. Ze verwachten nog vijf keer samen te 
moeten komen. Ook met kamerbemiddelaar Stadswonen, 
als partner van de EUR betrokken bij de huisvesting, en be-
kritiseerd door studenten om de ’te duur aangeboden ka-
mers’, zullen gesprekken worden gevoerd. In het voorjaar 
hoopt Arthur Ringeling met adviezen te komen voor de korte 
termijn (collegejaar 2009-2010) maar ook voor de langere 
termijn richting 2020. DR

Het centrum gaat onderzoek faciliteren naar bijvoorbeeld 
de strategieën van goede doelen en die van filantropen. 
Decaan bij economie en mede-initiator van het centrum 
Philip Hans Franses noemt als mogelijke onderzoeksvraag: 
“Is het bijvoorbeeld efficiënt om een aapjeskolonie in 
Borneo te adopteren? Of zou je beter kunnen investeren in 
scholing in dat gebied, zodat mensen een betere baan kun-
nen krijgen zodat ze geen bomen meer hoeven te kappen in 
het leefgebied van die aapjes?”
Vanuit het centrum zal vanaf september ook een minor 
‘strategische filantropie’ worden aangeboden aan de stu-
denten economie en bedrijfskunde. Ook stelt economie een 
hoogleraar ‘impactmeting’ aan, die onderzoek gaat doen 
naar hoe de meeste impact is te bereiken met een donatie. 
Mogelijk trekt RSM ook een hoogleraar aan voor het cen-
trum. Daarnaast zal er een directeur worden aangesteld.
Frappant detail is dat een mysterieuze gulle gever 500.000 
euro per jaar sponsort, voor vijf jaar lang. Franses: “Het is 
een alumnus van mijn faculteit die ik goed ken. Hij wil niet 
met zijn naam in de krant, maar wel, zoals dat in Amerika 
gebruikelijk is, met het geld dat hij verdiende iets terug 
doen voor de faculteit en de maatschappij. Hij is bovenma-
tig geïnteresseerd in het onderwerp filantropie.”
RSM en economie leggen jaarlijks ook ieder 500.000 euro 
in de pot, vooral via personele middelen – ‘in natura’. “De 
expertise die wij hebben op dit gebied”, weet  Franses, “is 
al ongeveer 500.000 euro waard, en die wordt aangewend 
voor het centrum. Ook zullen we extra promovendi op dit 
onderwerp zetten.” Overigens krijgt het centrum geen 
‘fysieke plek’ op de campus. Franses: “Tegenwoordig gaat 
dat allemaal virtueel.” DR
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Prestatie-indicatoren 
helpen bij keuze voor 
zorgaanbieder
Bij het kiezen van een zorgaanbieder, 
zoals een specialist, blijken de prestatie-
indicatoren die tegenwoordig in de zorg 
worden gebruikt nuttig. Het idee dat 
een patiënt automatisch kiest voor de  
dichtstbijzijnde zorgaanbieder is onjuist, 
zo blijkt uit onderzoek van gezondheids-
wetenschapper Stef Groenewoud. 

Groenewoud promoveerde half december bij 
het Instituut Beleid en Management van de Ge-
zondheidszorg van het Erasmus MC. Volgens 
hem leveren prestatie-indicatoren informatie op 
die patiënten helpt hun rol als kritische zorg-
consumenten in een concurrerende zorgmarkt 
te vervullen. De indicatoren maken het name-
lijk mogelijk de kwaliteit van zorgaanbieders te 
vergelijken. “Dit effect treedt alleen op als con-
sumenteninformatie wordt toegesneden op de 
specifieke situatie van de patiënt. Daarbij moet 
minimaal rekening gehouden worden met de 
aard en de fase of ernst van de aandoening, de 
keuzehouding of het klantprofiel en belangrijke 
achtergrondkenmerken van de patiënt, zoals 
het opleidingsniveau.”
Belangrijk is wel dat de indicatoren specifiek 
zijn toegesneden op de situatie van de patiënt. 
Indicatoren die te algemeen zijn in de ogen van 
de patiënt, spelen in zijn of haar keuze geen rol. 
Deze uitkomsten ontkrachten de veronderstel-
ling dat patiënten automatisch naar de dichtst-
bijzijnde zorgaanbieder gaan en zich laten lei-
den door wat huisarts, familie of vrienden advi-
seren.
Met de intrede van de marktwerking in de zorg 
moeten sinds 1 januari 2006 Nederlanders zelf 
een zorgverzekeraar kiezen. Dat betekent keu-
zevrijheid, maar ook meer verantwoordelijk-
heid. De vraag is of burgers kunnen kiezen, 
binnen de ingewikkelde zorgverleningmarkt, 
denkt Groenewoud. “Het vaststellen van de 
kwaliteit van een zorgproduct blijkt veel moei-
lijker dan het vertalen van de kosten ervan in 
een prijs, die de burger zelf bovendien meestal 
niet ervaart doordat die verzekerd is.” Tot eind 
januari kan iedere burger een keuze maken 
voor een zorgverzekeraar voor 2009. MM

Soms zijn promovendi kunstenaars. Dan 
creëren ze proefschriften met kunst-
werken van kaften. Zo ook promovenda 
Wendy van der Deure. Haar proefschrift 
gaat over het schildklierhormoon. 

“Waarom de handjes? Nou, met de handjes wil 
ik de genetische verschillen tussen mensen uit-
drukken. Onze schildklier produceert het 
schildklierhormoon dat noodzakelijk is voor de 
groei van weefsel in het menselijk lichaam. Me-
de door de genetische verscheidenheid in de 
schildklier zien we er allemaal anders uit. Geen 
paar handen is hetzelfde. 
Met de kaft wil ik de mensen ook laten naden-
ken. Ze moeten zich afvragen wat het verhaal 
achter de afbeelding is. Ik kan wel zeggen, dat 
ik hierin geslaagd ben. Ik heb van diverse kan-
ten al veel theorieën over de inhoud van het 
proefschrift gehoord. Zo dacht mijn hoofdon-
derzoeker dat de illustratie een hands-on proef-
schrift uitbeeldde. Dit betekent dat voor de tot-

standkoming van het proefschrift veel laborato-
riumonderzoek is uitgevoerd. Hier had ik zelf 
nog niet aan gedacht. 
Oorspronkelijk wilde ik de voorkant van mijn 
dissertatie zelf ontwerpen. Maar ik kwam er al 
snel achter dat mij dit niet ging lukken. Na een 
kleine zoektocht op internet vond ik uiteindelijk 
deze afbeelding.” JL

>> Kaftwerk

Wij zijn niet hetzelfde

De Nederlandse wetenschap in de breedte en in be-
grijpelijke taal uitgelegd, was het idee achter de 
NWO-reeks Experiment NL. Voor de EUR-onderzoe-
kers zijn de opgenomen thema’s niet erg gunstig in de 
net uitgekomen derde aflevering: economie en be-
drijfskunde komen er bijvoorbeeld niet in voor. Wel 
veel bètaonderzoek naar techniek en duurzaamheid, 
medisch onderzoek en ook geschiedenis neemt een 
opvallende plek in. 
Van de EUR vinden we de historica Maria Grever 

(FHKW) met haar onderzoek naar canonvorming en 
identiteit. Het onderzoek van de juriste Marie Sophie 
van Muijden naar geschillen en ‘mediation’ komt 
eveneens aan bod. Met dit onderzoek promoveerde 
zij aan de EUR. Ook opgenomen zijn Sabine Roza, 
Titia Sixma en Henning Tiemeier (allen betrokken bij 
Erasmus MC) van de Rotterdamse universiteit. De 
uitgave is verkrijgbaar via NWO en het tijdschrift 
Quest dat de derde aflevering voor zijn rekening 
nam. DR

Rectificatie
In het artikel Eerste jaar met minoren stemt te-
vreden in EM 9 van 4 december jl. staat dat de 
minor ‘Hedendaagse filosofie van wetenschap, 
mens en maatschappij’ minder dan tien stu-
denten trok. Dat is onjuist: deze minor trok 32 
studenten. Bedoeld werd de minor ‘Moderni-
teit, verlichting en hun critici’.

Dat blijkt uit promotieonderzoek door econome Merel van Diepen (EUR/ERIM). Responden-
ten zijn minder geneigd om te doneren aan een goed doel, wanneer ze kort na elkaar verzoeken 
van goede doelenorganisaties krijgen – een effect van ‘kannibalisatie’ treedt op. 
Toch blijkt ook volgens Van Diepen dat hogere mailfrequenties uiteindelijk 
nog steeds zorgen voor meer inkomsten. Bekend is uit 2005 dat de ‘goe-
de doelenindustrie’ ruim 4 miljard euro ophaalde. De graad van ver-
zadiging is nog niet bereikt, zegt Van Diepen, ook gezien de Ver-
enigde Staten, waar de mailfrequenties veel hoger zijn dan hier. In 
de VS worden nog steeds enorme bedragen binnengehaald. Uit 
vervolgonderzoek moet blijken bij welke frequentie de aantallen 
en groottes van de donaties wel zouden gaan dalen. Merel van 
Diepen promoveert 22 januari met haar dissertatie Dynamics 
and competition in charitable giving. DR

>> Onderzoek

NWO-staalkaart Nederlands onderzoek

>> Onderzoek
Teveel mail schiet goede doel voorbij
Ze zijn veel minder ergerniswekkend dan e-mails over penisverlengers, maar toch: te veel mail 
van goede doelen kan averechts werken. Mensen worden minder bereidwillig om te doneren. 
Wel moet gezegd: Nederlandse goede doelen mogen best wat meer mailings doen.
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Student kan vanaf 
september ook leraar 
worden
De Erasmus Universiteit kon niet achter-
blijven en begint daarom in september dit 
jaar met een educatieve minor. Bache-
lorstudenten kunnen in een half jaar 
hun tweedegraads lesbevoegdheid halen 
waarmee ze les kunnen geven aan het 
vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Jarenlang was de interesse voor een lerarenop-
leiding voor academici tanende, maar komend 
collegejaar begint niet alleen Rotterdam, maar 
ook Tilburg en Maastricht met een lesprogram-
ma dat academici opleidt tot middelbare 
schooldocent. Aanleiding is een besluit van 
staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onder-
wijs, om een verkorte leerroute richting het le-
raarschap voor academici mogelijk te maken. 
Dit is een van de middelen om het lerarentekort 
terug te dringen.
Voor studenten zou het aantrekkelijker zijn om 
binnen de eigen universiteit een tweede- en la-
ter wellicht ook een eerstegraads (voor boven-
bouw havo, vwo) bevoegdheid te halen. Tot nu 
toe moeten de universitaire studenten naar een 
hogeschool voor de tweedegraads bevoegd-
heid. “Iets wat deze studenten toch vaak zien 
als een degradatie en daarom niet snel zullen 
doen”, zegt Ronald van den Bos, stafmedewer-
ker van de EUR. “En een eerstegraadsoplei-
ding bestaat nu niet eens in de Rotterdamse re-
gio. Daar moet wat in veranderen, want wij 
vinden het van belang dat academici ook weer 
kiezen voor een baan voor de klas. Bovendien 
versterkt de universiteit hiermee de band met 
de regionale middelbare scholen en dat kan in 
de toekomst meer voordeel opleveren.”
Van den Bos geeft aan dat de educatieve minor, 
die anders dan de vorig jaar ingevoerde mino-
ren geen drie maar zes maanden duurt, per 
september klaar moet zijn. Nog een hele klus, 
want de verkenning van deze nieuwe loot aan 
de EUR-boom is nog maar net begonnen. Bin-
nenkort wordt er een hoogleraar benoemd die 
als ‘bouwdecaan’ die nieuwe opleiding gaat 
vormgeven. Want behalve een tweedegraads-
opleiding, is het de bedoeling dat er ook onder-
wijskundig onderzoek naar de EUR wordt ge-
haald om de opleiding wetenschappelijk in te 
bedden. Vooralsnog hebben de faculteit econo-
mie en sociale wetenschappen interesse ge-
toond om de opleiding in hun aanbod op te ne-
men.
Overigens had de Erasmus Universiteit in het 
verleden wel een lerarenopleiding binnen de fa-
culteit economie. Die opleiding is toen samen-
gegaan met die van de Leidse universiteit en 
verdween eind jaren negentig uit het zicht van 
Rotterdam. WG

>> Onderzoek

Waddenzee nog steeds vervuild
Sinds 1993 is het gehalte aan de gifstoffen DDT’s en pcb’s in zeehonden uit de Waddenzee niet 
afgenomen. Dit concludeert Jolianne Rijks in haar proefschrift ‘Phocine distemper revisited’. Zij 
promoveerde op 18 december aan de EUR. 

Volgens Rijks kunnen de gifstoffen een negatieve 
invloed hebben op het afweersysteem van zeehon-
den. Tot deze conclusie kwam zeehondencrèche Pie-
terburen al eerder. Op basis van het nieuwe onder-
zoek van Rijks onderstreept de crèche dat de ver-
vuilde Waddenzee de zeehonden extra vatbaar 
maakt voor ziektes. 
Opvallend is dat Rijks’ bevinding niet strookt met 
de verwachting van eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Op dat moment werd er een daling waargeno-
men van gehalten aan DDT’s, pcb’s en HCH’s in 

de Waddenzee en onderzoekers verwachtten dat de-
ze trend zou doorzetten. Dit is echter alleen gebeurd 
met HCH‘s.
De promovenda voerde een analyse uit op ruim 
twaalfhonderd zeehonden die getroffen waren door 
de virusuitbraak in de Waddenzee in 2002. De sec-
tie werd uitgevoerd door de EUR en georganiseerd 
door de zeehondencrèche. Nooit eerder werden zo-
veel dode zeehonden onderzocht op zoveel verschil-
lende aspecten en werkten wetenschappers van vele 
disciplines samen. LS 

>> Studenten

Afghaanse studenten krijgen geen 
verblijfsvergunning
Een groep Afghanen studerend in Nederland heeft geen recht op een verblijfsvergunning. Dit 
komt omdat hun ouders verdacht worden van misdaden begaan in het land van herkomst. EUR-
studente Evelien Hoogenboom komt op voor deze Afghaanse studenten. 

Twee van haar Afghaanse medestudenten Genees-
kunde wonen nu tien jaar in Nederland als vluchte-
lingen. Een verblijfsvergunning hebben ze nog steeds 
niet, omdat hun vader wordt verdacht van misdaden 
in Afghanistan. Nu de studenten het einde van hun 
studie naderen, moeten ze over een verblijfsvergun-
ning beschikken om te kunnen werken. Alleen op dit 
belangrijke papiertje wachten de Afghanen dus nu al 
tien jaar. Onmenselijk, vindt Hoogenboom. “Kinde-
ren hebben helemaal niets te maken met de daden 
van hun ouders.”
Daarom is de studente samen met haar vader de 
website ‘Teken voor rechtvaardigheid in Nederland’ 
begonnen. Hiermee wil ze dat de Nederlandse poli-
tiek het beleid verandert rondom vluchtelingen en 
misdaden begaan in het land van herkomst. Ook was 
er zaterdag 10 januari een landelijke demonstratie op 
De Dam in Amsterdam.
Met name de toepassing van artikel 1F van het Euro-
pese Vluchtelingenverdrag is Hoogenboom een doorn 

in het oog. Dit artikel bepaalt dat verdachten van in-
ternationale misdaden het land worden uitgezet. Het 
probleem is echter dat het Gezinsrecht van het Euro-
pese Verdrag voor Mensenrechten stelt dat gezinnen 
niet mogen worden gescheiden. Dit betekent dat ook 
de kinderen Nederland moeten verlaten. 
Anderzijds worden asielaanvragen van kinderen niet 
met een verblijfsvergunning gehonoreerd wanneer 
hun ouders verdacht worden van misdaden, omdat 
vanwege het Gezinsrecht die ouders ook een verblijf-
vergunning kunnen aanvragen. 
Met haar organisatie wil Hoogenboom de Neder-
landse bevolking bewust maken van de problemen 
rondom Afghaanse studenten. “Als Nederlanders de 
boodschap overnemen, dan móet de politiek wel de 
kwestie behandelen. En hopelijk ook haar beleid aan-
passen.” JL 
               
Voor meer informatie: 
www.tekenvoorrechtvaardigheidinnederland.nl
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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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Leonora de Boo
student geneeskunde

Elaine Mak, 
universitair docent faculteit 
rechtsgeleerdheid

“2009 wordt een jaar van vele maat-
schappelijke veranderingen waarbij 
economische onzekerheid voorlopig de 
boventoon voert. Wordt de recessie kort 
en heftig of lang en mild? En in hoever-
re zullen onderwijsinstellingen, waar-
onder ook de universiteiten, dit voelen? 
De EUR is voor een gedeelte afhankelijk 
van dit soort externe machten maar 
kan op vele zaken ook zelf het heft in 
handen nemen door te bezuinigen op 
specifieke punten. Bezuinigen op inef-
ficiëntie en sturen op efficiëntie is het 
motto van 2009. Efficiëntie binnen de 
werkkamers van EUR-medewerkers. 
Niet alleen door de kamers letterlijk 
te vullen, dat wil zeggen dat naast 
een gevuld naambordje de kamers 
voor een gedeelte van de werktijd ook 
fysiek gevuld zijn, maar ook door de 
kwaliteit en kwantiteit van de output 
van medewerkers te vergroten. Ef-
ficiëntie door wachttijden bij de liften 
te verkorten. Efficiëntie door onnodige 
administratieve handelingen overboord 
te gooien. Efficiëntie door een optimum 
te zoeken in wetenschappelijke impact 
en maatschappelijke impact. Efficiëntie 
door koffie- en lunchtijden te spreiden. 
Efficiëntie door de gezondheidscheck 
en, indien nodig, het bijbehorende indi-
viduele trainingsprogramma. Efficiëntie 
door plaats te geven aan excellentie. Ik 
kijk uit naar een prachtig en efficiënt 
2009!” 

“Een van de zaken waar bij gebrek aan 
geld helaas meestal op bezuinigd wordt, 
is het wetenschappelijk onderzoek. Het 
verrichten van onderzoek is namelijk een 
jarenlange investering en het duurt een 
tijd voordat er resultaat te zien is. Ik denk 
dat het omlaagschroeven van onderzoek 
een slecht idee is, omdat je met onder-
zoek nieuwe kennis verwerft en dus blijft 
ontwikkelen. Ook kan met deze verwor-
ven kennis op de lange termijn geld be-
spaard worden.
Voorts denk ik dat er niet bezuinigd 
moet worden op buitenlandse stages 
en fondsen om buitenlandse studenten 
aan te trekken. Voor een universiteit is 
het belangrijk om haar gezicht te laten 
zien, status te behouden of te verwerven 
binnen en buiten Rotterdam zodat er 
nieuwe studenten of grote namen aan-
getrokken kunnen worden. Het gevaar 
van bezuinigen is dat je te weinig hierin 
investeert waardoor er een negatieve 
spiraal in de groei van de universiteit kan 
ontstaan.
Naar mijn mening kan een universiteit in-
vesteringen in kunst en cultuur uitstellen 
tot de zak met goud er weer is. Cultuur 
en kunst zijn zeker belangrijk, maar ik 
ben van mening dat het niet de taak van 
een universiteit is, maar van de gemeente 
om hier aandacht aan te besteden.”  

“Academisch Nederland heeft het ge-
lukkig nog niet zo zwaar te verduren 
als de universiteit van IJsland. De door 
de overheid gefinancierde universiteit 
moest begin januari 1.600 aankomende 
studenten weigeren. Ook in Nederland 
zal de kredietcrisis echter menig univer-
sitair bestuurder niet lekker zitten.
Het onderwijs aan de EUR dient in ieder 
geval zo weinig mogelijk te worden ge-
raakt door bezuinigingen. De contact-
uren tussen docenten en studenten en 
de grootte van groepen hebben een 
directe invloed op de kwaliteit van het 
onderwijs en dat vraagt om een toerei-
kende docentenpool. Ook internationa-
lisering moet voldoende impulsen blij-
ven krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
mogelijkheden voor studenten om een 
semester in het buitenland te studeren.
Op het gebied van onderzoek mag het 
diversiteitsprogramma van de EUR niet 
lijden onder eventuele bezuinigingen. 
De EUR is met het EQUAL-project op de 
goede weg om kansen te bieden aan 
talentvolle vrouwelijke promovendi en 
allochtone student-assistenten. Die lijn 
verdient het om te worden doorgezet.
Als er dan toch bezuinigd moet worden, 
is het besparen op materialen wellicht 
een idee. Computers en andere appara-
tuur kunnen in veel gevallen best nog 
een jaartje langer mee!” 

Wat gaat 2009 brengen voor de EUR? Hoe ontwikkelt de kredietcrisis zich? De overheid heeft miljarden besteed om de 
economie op peil te houden, maar ten koste van wie of wat gaat dat? De malaise zal toch ook het hoger onderwijs niet 
ongemoeid laten. We halen de broekriem aan en schaven met die kaas en dat betekent keuzes maken!

Waar moet de EUR wél en waarop 
níet bezuinigen? 

Karen Maas
promovenda faculteit economie

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

“Universiteiten hebben van oudsher de 
uitstraling van een machtig, ongrijpbaar 
instituut. Zou het dan denkbaar zijn 
als zo’n onafhankelijk instituut door 
de financiële crisis wordt aangetast? 
Lang hadden ook banken een machtige, 
ongrijpbare status, die door een menta-
liteit van ‘steeds-maar-meer’ en ‘steeds-
maar-sneller’ toch failliet gingen. Die 
mentaliteit heerst niet alleen in de ban-
caire wereld, maar in het kapitalistische 
systeem als zodanig, en is naar mijn idee 
dus ook binnen de universiteit te be-
speuren. Er moet gescoord worden met 
‘steeds-maar-meer’ publicaties, lezingen, 
afgestudeerden, media-aandacht, en 
met ‘steeds-maar-hogere’ posities op 
de verschillende ranglijsten. En ook de 
‘producten’ van de studenten en on-
derzoekers lijken op die uit de bancaire 
wereld: scripties en wetenschappelijke 
publicaties verwijzen soms alleen nog 
maar naar andere teksten, naar ander 
onderzoek, en naar andere, eerdere 
ideeën. Hierdoor ontstaat een zelfrefe-
rentieel systeem dat, zo mogen we van 
de banken leren, een heviger concur-
rentiestrijd lijkt te bevorderen, maar die 
in feite implodeert. Daarom lijkt het mij 
voor de concurrentiepositie van de EUR, 
en voor een gezonde sfeer binnen de 
markt van de universiteiten als zodanig, 
goed als er wordt geïnvesteerd in een 
bruisend campusleven op cultureel en 
wetenschappelijk gebied, in echte ken-
nis, echte filosofie, en zodoende in een 
mooie toekomst voor de homo univer-
salis.”

Gekwetst 
Van Catherine Keyl had ik geen duidelijk beeld. Ik wist dat zij al sinds mensenheugenis op de buis is, met 
een soort human-interestprogramma’s dat ik desgevraagd in de hoek van de NCRV zou plaatsen. Onlangs 
echter zag ik haar bij de VPRO, in een mini-Big Brothersetting: 24 uur opgesloten in een studiohuiskamer, 
omringd door camera’s en welwillend doch indringend ondervraagd door Rotterdammer Wilfried de 
Jong.
      Begrijpelijkerwijs heeft de gast in dit programma iets over zich van de spreekwoordelijke kalkoen die 
weet dat hij op het Kerstmenu staat. Het spit gaat in de komende 24 uur draaien, en heel Nederland kijkt 
door het ruitje mee. Nu is de tv natuurlijk vol van BN’ers die het bruin bakken en elkaar in het zonnetje 
zetten, maar hier was toch iets interessants te beleven, bleek gaandeweg.
      Keyl toonde zich vanaf de eerste minuten een boog die strak gespannen stond tussen ‘ik hou me 
groot’ en ‘maar ik voel me enorm gekwetst’. Voor dat laatste had ze, op haar eigen informatie afgaande, 
ook wel enige reden. In het afgelopen jaar was ze gescheiden en uit haar glossy Catherine (‘voor leeftijds-
loze vrouwen vanaf veertig’) was onverhoeds de stekker getrokken; en dan waren er ‘nog allerlei dingen 
meer’. Eigenlijk was Keyl ‘in denial’, in de kennelijke staat van “hoe kon mij dit nou gebeuren?’ Ze vertelde 
ook met zoveel woorden dat ze lang had gedacht: die dingen – belediging, vernedering, kwetsing – zullen 
ze mij, bekende Nederlander, toch niet durven te flikken. En dat klopte dus ook heel lang. Tot vorig jaar. 
Vooral haar voormalige glossy-partner Annemarie van Gaal was in haar verbeten relaas de kwade genius; 
een verraadster, eigenlijk.
      Tsjonge, zei Wilfried de Jong, zo te horen komt dat niet meer goed, met jou daar in het Gooi en de 
grachtengordel. Jawel hoor, zei Catherine net iets te stoer, het gaat alweer de goede kant op, intussen, 
jawel. Maar het was precies dit stoere ‘ik laat me niet kennen’ waardoor Catherine zich liet kennen. Zij 
klampte zich vast aan haar oude, inmiddels toch uitbundig gesneefde strategie: ik geef geen krimp, ik 
heb de tegenslag al achter me gelaten.
     De perceptieve Wilfried zei daarop: toch zit er nog iets niet goed in jouw leven. Hij bedoelde: je vervalt 
nu juist weer in je oude fout, je stoerder voordoen dan je bent, waardoor mensen niet kunnen of willen 
zien dat je je gekwetst voelt. Zo isoleer je jezelf alleen maar verder. Het oude liedje, maar toch altijd weer 
nieuw. En goede tv, met dank aan Wilfried. En Catherine.

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

van Oenen

>> Van der Schot
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ISS: de Verenigde naties In het kleIn
esproken of geschreven / leent het woord / 
de vleuglen van zijn moeder, de gedachte / 
en snelt / verstild / bij dagen en bij nachten 
/ alweegs naar zijn bestemming voort.

Kortenaerskade, Den Haag. Hoog boven de entree 
van het Institute of Social Studies (ISS), bovenop 
een zuilenrij dat nog het meest doet denken aan een 
Romeinse tempel, komt het verleden van het statige 
onderkomen aan een Haagse gracht tot leven. Hier 
huist het ISS. De grote, rechte letters die het gedicht 
vormen boven de zuilen en die dit gebouw al sier-
den toen het nog dienst deed als postkantoor, geven 
het imposante bouwwerk iets koninklijks. Toch, zo 
zonder zon en onder een dik wolkendek, is de ma-
jestueuze glans er een beetje af. Op de trap voor de 
ingang wordt gerookt. Mensen uit verschillende 
werelddelen maken een praatje met elkaar, Engels is 
de voertaal.
In de hal echoën voetstappen door het kolossale 
trappenhuis. Affiches aan de muren herinneren aan 
een diploma-uitreiking, een wereldkaart hangt pro-
minent boven de receptie. Aan de tafels in de aula 
wordt gegeten, gestudeerd of gediscussieerd over 
het zojuist gevolgde college. Hoewel ze beide onder-
wijsinstituten zijn, doet de grandeur van het ISS 
nog niet in de verste verte denken aan de EUR. Nog 
niet. Aan de andere kant proef je hier de intensiteit 
die kleinschaligheid met zich meebrengt. Het zal 
een kwestie van tijd zijn voordat hier, in Den Haag, 
weg van de Rotterdamse campus en op een steen-
worp afstand van Paleis Noordeinde, de sporen van 
Erasmus zichtbaar zullen zijn.

Internationaal Onderwijs Het 
ISS is sinds het begin van dit jaar onderdeel van de 
EUR. Opgericht in 1952 door Nederlandse univer-
siteiten is deze internationale postacademische on-
derwijsinstelling een begrip in de wereldwijde ont-
wikkelingssamenwerking. Vanwege zijn hoogge-
schatte onderwijs, zijn interdisciplinaire onderzoek 
en advies op het gebied van ontwikkelingsstudies, 
is het ISS één van de meest toonaangevende ont-
wikkelingsinstituten ter wereld. Na het Institute for 
Housing and Development Studies (IHS) is het ISS 
het tweede van vijf zogenaamde Internationale On-
derwijsinstituten (IO) dat zich voor langere tijd aan 
de EUR bindt. IO-organisaties, die onder het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vallen, 
zijn vaak betrokken bij ontwikkelingssamenwer-
kingsprojecten die zich allen hetzelfde doel stellen: 
de onderwijs- en opleidingscapaciteit in ontwikke-
lingslanden versterken.
Sinds de oprichting, nu zesenvijftig jaar geleden, 
hebben al meer dan elfduizend studenten uit 160 
(voornamelijk ontwikkelings-) landen gestudeerd 
aan het ISS. Jaarlijks stromen zo’n 350 mensen in. 
Bijna allemaal zijn het masterstudenten die vaak al 
een achtergrond hebben in de sociale wetenschap-
pen. Als enige IO-instituut kun je op het ISS echter 

Wereldberoemd over de grens, onbekend in eigen land: het 
Institute of Social Studies (ISS) doet vooralsnog weinig bel-
len rinkelen. Toch heeft Erasmus Universiteit Rotterdam met 
ISS, na eerder een samenwerking aan te zijn gegaan met het 
Institute for Housing and Development Studies (IHS), wéér 
een grote speler op het gebied van ontwikkelingssamenwer-
king binnengehaald. Eentje buiten haar eigen campusgren-
zen nog wel. Het ISS verhuist namelijk niet naar Rotterdam, 
maar blijft lekker zitten waar het zit: in Den Haag. EM ging 
eens een kijkje nemen bij het sociaalwetenschappelijk insti-
tuut in de Hofstad.                            tekst Micha Jacobs fotografie Levien Willemse

G
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ook je PhD halen. De meeste ISS-alumni, die wor-
den bijgespijkerd in onder andere economie, socio-
logie, politiek, werkgelegenheid en mensenrechten, 
hebben tegenwoordig leidinggevende functies bij 
internationale organisaties, hoger onderwijs of 
overheid. 

Faculteit buiten de campus Hoe-
wel het integratieproces al in volle gang is, wordt 
ISS pas vanaf juli een universitair instituut binnen 
de EUR, weet ISS-Secretaris Inge van Verschuer. 
“Een universitair instituut kun je het best vergelij-
ken met een zelfstandige faculteit. Maar dan wel 
eentje buiten de campus”, zegt ze. Dat het instituut 
in Den Haag zou blijven en niet zou verhuizen naar 
de Erasmus-campus was één van de voorwaarden 
in de onderhandelingsprocedure. “We zijn erg ge-
hecht aan Den Haag”, aldus Van Verschuer. “Sinds 
de oprichting zitten we hier al. Hier is het allemaal 
begonnen. We hebben zelfs een erg nauwe band met 

het koningshuis.”
Een foto op de muur met daarop een breed lachende 
prinses Máxima en een even goedlachse ISS-rector 
Louk de la Rive Box aan haar zijde levert het be-
wijs. Het ISS was in de beginjaren zelfs gevestigd in 
Paleis Noordeinde, weet Van Verschuer. Prins 
Claus was er volgens haar vaak te vinden, net zoals 
de jongere generatie Oranjes nu. 
Meer nog dan het belang van standplaats Den 
Haag – the international city of justice and peace, 
zoals Van Verschuer het noemt – is de onafhanke-
lijkheid die het ISS graag behoudt. “Om heel eerlijk 
te zijn: aan het begin van de onderhandelingen wa-
ren er wel twijfels of we niet totaal zouden worden 
opgeslokt door de EUR. We moesten er zeker van 
zijn dat ook onze stem gehoord zou worden, ook al 
zijn we kleiner dan de universiteit. Het Calimero-
effect, inderdaad; zij zijn groot en ik ben klein. Dat 
wilden we dus absoluut niet hebben. Als je al 56 
jaar een naam hebt in het internationale onderwijs, 

dan geef je dat niet zo makkelijk op.”

Cultuurverandering Eerlijk is eer-
lijk: de samenwerking met de EUR ging niet geheel 
vrijwillig. Terwijl het ISS tot voor kort nog opereer-
de als een autonome organisatie kwam het ministe-
rie van OC&W met de maatregel op de proppen dat 
IO-instituten nader verbonden moesten worden met 
een Nederlandse universiteit. Een gedwongen maat-
regel van hogerhand. De zoektocht werd zorgvuldig 
uitgevoerd: samenwerking met de EUR leek de 
mooiste kansen te bieden. De universiteit was al 
vanaf 1 januari 2008 penvoerder van ISS voordat de 
integratieovereenkomst vorige maand werd gete-
kend. Van Verschuer: “Rotterdam staat open voor 
ontwikkelingsstudies en internationale samenwer-
king.” Dat blijkt ook wel uit het feit dat EUR al ja-
renlang samenwerkt met het IHS. “De EUR wil 
steeds nadrukkelijker op internationaal niveau acte-
ren. Dat is positief. Tegelijkertijd snijdt het mes aan 
twee kanten. Zoals de EUR onze samenwerking ziet 
als een nieuwe stap naar verdere internationalise-
ring, zo zien wij de kans om met behulp van de 
EUR-faciliteiten meer innoverend onderzoek te ver-
richten.” 
Van Verschuer benadrukt dat de integratie niet zon-
der slag of stoot zal gaan. “We zijn erg trots op wat 
wij in al die jaren hebben neergezet. Hoewel we erg 
uitkijken naar de komende tijd, is het ook spannend 
hoe de samenwerking zal gaan verlopen. Een cul-
tuurverandering als deze is erg ingrijpend. Maar 
het heeft geen zin om je op voorhand al zorgen te 
gaan maken. Sterker nog: ik zie de toekomst zonnig 
tegemoet.” 
Hoe de samenwerking precies zal verlopen – of er 
bijvoorbeeld een uitwisseling komt van EUR- en 
ISS-studenten – zullen de komende maanden uit-
wijzen.

Smeltkroes Het ISS is een smeltkroes van 
nationaliteiten. De Verenigde Naties in het klein, zo 
lacht Van Verschuer. Bijna de helft van de studenten 
komt uit Azië, terwijl ook Afrika en Zuid-Amerika 
sterk vertegenwoordigd zijn. Patricia Patron (26) 
uit Peru zit samen met de Spaanse Eva Moreno (28) 
en de Ethiopiërs Gelunde Wakate (41) en Alem Ejigu 
(26) aan een tafel in de nieuw opgeknapte ontmoe-
tingsruimte. Het ISS is meer dan alleen een oplei-
dingsinstituut, zegt Patron. “Bijna iedereen woont 
samen met elkaar in het gebouw hierachter. Dat 
geeft toch wel een thuisgevoel. Zeker als je een tijd 
lang van huis bent, zoals ik. Ik ga pas op het einde 
van dit jaar, in december, terug naar Peru. Afgelo-
pen kerst heb ik bijvoorbeeld ook in Nederland ge-
vierd.” Heimwee, dat kent ze nog niet. “Je ontmoet 
hier allemaal mensen die net zo zijn als jij en die al-
lemaal hetzelfde doel nastreven. Dat maakt het zo 
interessant. Dat je af en toe je eigen taal kunt spre-
ken, is alleen maar meegenomen.” 

ISS: de Verenigde naties In het kleIn

‘Om eerlijk te zijn: aan het begin 
van de onderhandelingen waren 
er wel twijfels of we niet zouden 
worden opgeslokt door de EUR’
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‘een goede decaan is een ondernemer’

H
et is een beetje doodgaan ook hoor”, zegt 
Marc Loth half december, terwijl hij een 
halflege doos met taartjes van zijn laatste 
bestuursvergadering opzij schuift en op-

noemt welke laatsten er nog meer zijn geweest deze 
weken. “Ik neem steeds afscheid, maar er is nog 
niets voor in de plaats gekomen”, verzucht hij.
Loth vertrok 1 januari als decaan van de rechtenfa-
culteit en treedt per 1 februari aan als raadsheer van 
de Hoge Raad. “Dat geeft me in ieder geval tijd om 
me voor te bereiden op mijn nieuwe vak van raads-
heer in de strafkamer”, zegt Loth. Gelukkig mag hij 
zijn toga houden: “Ik heb hem zelf betaald! 
Overigens, en dat is belangrijker, ik heb een ver-
zoek neergelegd bij mijn opvolger om een aanstel-
ling van een dag in de week als onbezoldigd hoogle-
raar.”

De baan van decaan is veran-
derd “Het was gelukkig niet moeilijk om een 
nieuwe decaan te vinden. We hebben genoeg talent 
rondlopen, en bovendien vind je bij juristen vaak de 
gecombineerde ambitie voor een academische en 
een bestuurlijke carrière.
De functie van decaan is overigens wel sterk veran-
derd. Tien jaar geleden was het decanaat als een 
giftige bonbon die je graag doorgaf aan een ander. 
De decaan was vooral bezig met brandjes blussen, 
ego’s van de verschillende hoogleraren beteugelen 
en op de centen letten. Op sommige zusterfacultei-
ten is dat nog steeds zo. Een slechte zaak. Je ziet het 
ook; iedere twee jaar verandert daar het beleid af-
hankelijk van de voorkeur of hobby van de nieuwe 
decaan. Er is geen continuïteit. 
Je ziet dat juist de kleinere rechtenfaculteiten dat 
anders doen, Maastricht en Tilburg zijn er al eerder 
mee begonnen en wij hebben ook duidelijk de keus 
gemaakt constant te bouwen aan dezelfde punten.

Een goede decaan is wat mij betreft, een onderne-
mer. Een makelaar die ideeën, geld en mensen bij el-
kaar brengt. Het beheer ligt meer bij de faculteitsdi-
recteur. Prettig, want daar lag ook niet mijn kracht; 
ik wilde een visie ontwikkelen en die overbrengen.
Er zijn niet echt zaken mislukt die ik me had voorge-
nomen. Hooguit nog niet af. Natuurlijk kostten 
sommige dingen meer tijd en moeite dan je had ge-
dacht, zoals de accreditatie van de onderzoeksmas-
ter. We zijn drie keer terug geweest voor we de 
goedkeuring kregen. Zo kreeg ik als decaan grip op 
de procedures die er lopen binnen een faculteit. Het 
gaf me de gelegenheid die zaken meer naar me toe 
te trekken. Ik heb tegen de hoogleraren gezegd: jij 
verzorgt de inhoud van je vakken, maar de oplei-
ding zelf is van de faculteit. 
Discussiëren is goed, maar doe je als wetenschap-
per met je peers, je vakgenoten buiten de faculteit 
via artikelen en tijdschriften. Intern werken we sa-
men en moet je elkaar het licht in de ogen gunnen, 
omdat je samen een opleiding beheert. Het was 
mijn taak om de boel bij elkaar te houden.
Wat ik ga missen? Ik vind het jammer dat ik de sa-
menwerking met de Hofstra University in New 
York en de National University in Singapore niet 
verder kan uitwerken. Het is leuk om relaties te ver-
sterken, te puzzelen aan een gezamenlijke opleiding 
en om vakinhoudelijk bezig te zijn. Toen ik aantrad 
als decaan was het internationale beleid een functie 
apart, maar die portefeuille heb ik me meteen toege-
eigend. Daarmee wilde ik aangeven dat het interna-
tionale beleid behoort tot de primaire taken van een 
decaan.”

De student wil wat anders “Ik 
deel niet het standpunt dat het niveau van de stu-
denten achteruit is gegaan. Eerder is de bandbreed-
te groter geworden van het soort studenten aan de 

Decaan Marc Loth trok half december met pijn in zijn hart 
de deur van de EUR achter zich dicht. Na vier jaar decaan 
te zijn geweest bij de juristen, laat hij een faculteit achter 
waar de student is veranderd en het juridisch onderwijs 
spannender moet. Waar onderzoekers worden afgerekend 
op publicaties en een duidelijk profiel is gekozen. ‘Discussië-
ren doe je extern, intern werk je samen.’                                                       
     tekst Wieneke Gunneweg en Lindemarie Sneep fotografie Ronald van den Heerik

‘Ik was zelf ook zo’n student die 
voor rechten koos bij gebrek aan 
een beter idee’
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universiteit. Met aan de ene kant de student waar-
van je je afvraagt: hoe is het mógelijk dat jij hier 
binnen bent gekomen? En aan de andere kant juist 
de briljante student. Het zegt volgens mij vooral 
iets over het niveauverschil tussen de middelbare 
scholen.
Voor ons als rechtenopleiding is het heel ingewik-
keld om te weten welke norm je nu moet hanteren. 
Kon je tot tien jaar geleden met de gemiddelde norm 
alle studenten bedienen, nu kan dat niet meer. De 
verschillen zijn te groot. De laatste vijf jaar kunnen 
we de boel echt niet meer bij elkaar houden. Je moet 
iets doen met niveaudifferentiatie, anders loopt de 
helft weg. 
Ik merkte het zelf in grote hoorcolleges voor zeshon-
derd man. Mijn antwoord was: doe als een cabare-
tier en verander iedere drie minuten van genre. 
Gebruik grappen, of gebruik je eigen ervaring uit 
de praktijk, dan zie je ze opveren, want dat kunnen 
ze niet uit hun boeken halen. Het is als docent ook 
leuker als studenten aan je lippen hangen. Aan de 
andere kant: je vraagt nogal wat van de studenten. 
Twee keer drie kwartier luisteren naar iemand, je 
moet er toch zelf ook niet aan denken? Het hoorcol-
lege heeft z’n langste tijd gehad.
Ik was zelf trouwens ook zo’n student die voor rech-
ten koos bij gebrek aan een beter idee. En toegege-
ven: het is geen leuke studie, het heeft een factor 
saai. Je moet leren denken als een jurist en daarvoor 
is het nodig veel casusposities te leren kennen. Pas 
als je in de praktijk gaat werken wordt het leuk. 
Daarom is zo’n oefenrechtbank zo belangrijk: het 
brengt het saaie recht tot leven. Studenten moeten 
écht in een casus kruipen en hun positie bepleiten. 
Dat heeft niets te maken met opleuken van onder-
wijs, maar met de diepte ingaan.”

Huidige rechtenonderwijs 
heeft langste tijd gehad “Je kunt 
je beter afvragen: hoe ziet het recht er over tien jaar 
uit? De internationalisering van het recht is dan zo-
veel verder dat de rechtenstudie meer zal gaan over 
het kennen en begrijpen van de beginselen, dan 
over het kennen van artikel zoveel lid zoveel. Het zal 
steeds meer gaan over een gemeenschappelijke ma-
nier van redeneren. Daarop moet het onderwijs zich 
richten, en minder op geldend Nederlands recht. 
Dat verandert zo snel, dat je kennis vijf jaar na je 
afstuderen al obsoleet is. 
Die hele slag is in het onderwijs nog niet voldoende 
gemaakt. Er bestaat een kloof met de praktijk, waar 
internationalisering van het recht dagelijkse kost is. 
De studie zal meer moeten gaan over vaardigheden 
die nodig zijn voor een goede jurist. Veel vaker zal 
er een probleem centraal staan, waarop je als stu-
dent een antwoord moet vinden vanuit verschillen-
de kanten: lees bijvoorbeeld ook eens wat ze er in 
het Franse of Duitse recht van zeggen. Over tien 
jaar moet er een slag in die richting zijn gemaakt.

Verder ben ik ook voorstander van het flexibeler in-
zetten van hoogleraren in het onderwijs. Niet alleen 
doceren over je eigen expertise, maar ook over vak-
ken waarin je geen onderzoek doet. Net als rechters 
altijd inzetbaar zijn in bijvoorbeeld de strafkamer 
en de civiele kamer, zo zou dat bij docenten ook 
kunnen werken.
Over tien jaar verwacht ik dat er meerdere Engels-
talige masters zijn en een Engelstalige bachelor in 
law and economics. Zeker als het juridisch onder-
wijs meer over principes gaat dan over concrete 
wetsartikelen, wordt het voor buitenlanders ook in-
teressant om aan te schuiven. Toch denk ik dat de 
opleiding Nederlands recht nooit verdwijnt, want 
we moeten ook blijven opleiden tot advocaat in 
Alkmaar. Het is belangrijk om contact te houden 
met de beroepspraktijk, en togaberoepen horen 
daarbij. We zullen niet alleen maar inzetten op de 
combinatie van law and economics; we zijn meer 
dan een dienstverlenend instituut voor de faculteit 
economie en de RSM, dat wil ik wel even gesteld 
hebben.”

Juridisch onderzoek in 
Rotterdam is volwassen ge-
worden “Mijn opdracht, toen ik in 2004 be-
gon als decaan, was om de academische statuur van 
de faculteit te versterken. Dat is aardig gelukt met 
de invoering van de Winterlezing, een wisselleer-
stoel, veel internationale conferenties en de verster-
king van het hooglerarenkorps.
Tijdens mijn decanaat heb ik negentien nieuwe 
hoogleraren aangesteld. Het was nodig om een 
sprong voorwaarts te maken. In het begin gebeurde 
dat via, wat ik noem ‘operatie stiekem’. Ik ging als 
een soort headhunter te werk met een lijst namen 
van beoogde kandidaten. Mijn eerste zoektocht 
ging uit naar een hoogleraar die de sectie privaat-
recht uit het slop kon halen. De hoogleraar die daar 
zat, was een markant persoon die alleen stond in het 
standpunt dat hij aanhing binnen zijn vakgebied. Ik 
zocht een zittende hoogleraar van buiten met naam, 
om de situatie te normaliseren. Willem van Boom 
ging in op mijn avances en daarmee is de sectie pri-
vaatrecht een stuk sterker geworden. Mijn tactiek 
werkte, want na verloop van tijd begonnen hoogle-
raren zich bij óns te melden. 
Hoe paai je iemand om naar een faculteit te komen 
die niet al te goed bekend staat? Met goede facilitei-
ten, als postdocs en aio’s, zorg je dat iemand het 
naar zijn zin heeft. Maar je kunt nooit uitsluiten dat 
iemand toch vertrekt.
Verder heb ik de faculteit teruggebracht naar haar 
core business: onderzoek en onderwijs. Publiceren 
werd door onze wetenschappers niet altijd serieus 
genomen en artikelen waren bovendien vaak onder 
niveau. Om onderzoekers te stimuleren meer en be-
ter te publiceren, is vier jaar geleden de Sanders-
kwalificatie ingevoerd: elke onderzoeker moet 

‘een goede decaan is een ondernemer’
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Een vmb0-scholier uit Delfshaven inspecteert haar toekomstige mentor.

minimaal drie wetenschappelijke artikelen per jaar 
afleveren, gemiddeld genomen negen over drie jaar. 
Alleen zo kunnen ze hun onderzoeksfinanciering ze-
ker stellen en lid blijven van hun onderzoeksgroep. 
Door deze kwalificatie heeft iedereen er een schepje 
bovenop gedaan, en met resultaat. Er worden nu be-
tere publicaties geschreven die ook internationaal 
geplaatst worden. Natuurlijk zijn er ook mensen af-
gehaakt, maar dat betreur ik niet. De faculteit moet 
zich puur met onderzoek en onderwijs bezighouden, 
zoals nu gebeurt. Het kan niet zo zijn dat een mede-
werker een dag in de week ook nog rechter-plaats-
vervanger is: dan red je het niet om aan je publica-
tienorm te komen. We hebben echt de zweep erover 
gelegd: je zit hier niet om er van alles bij te doen. 
Het was een goede manier om de bokken van de 
schapen te scheiden. 
Het was een mooi proces om van dichtbij mee te ma-
ken. Het juridisch onderzoek in Rotterdam was on-

volgroeid, het was nodig om scherpe keuzes te ma-
ken. Scherpere normen is één, maar ik heb als de-
caan ook een duidelijke keuze gemaakt voor een pro-
fiel, namelijk law and economics. Ik geloof in de 
stelling dat je het complete niveau alleen maar kan 
verhogen, als je kiest waarin je investeert. Dat bete-
kent dat één onderzoeksgroep onevenredig meer 
geld krijgt dan een andere. Op die manier kunnen 
zij zich versterken en nog beter worden. En dan is 
het fijn als een grootheid op het gebied van law and 
economics als Guido Calabresi (die recent een ere-
doctoraat ontving van de rechtenfaculteit, red.) zegt 
dat onze faculteit wat dat betreft leading is in 
Europe. 
Natuurlijk leidt dat tot irritaties: zij krijgen geld en 
wij krijgen niks. Mijn antwoord is: ja, zij krijgen 
meer geld, maar ze moeten aan hogere eisen vol-
doen en uiteindelijk profiteert iedereen daarvan. Je 
hebt als faculteit een paar pieken nodig anders blijf 

je altijd op een gemiddeld niveau hangen. Concreet 
betekent dit dat de onderzoeksgroep Behavioural 
approaches to contract and tort wordt voorgetrok-
ken, maar tegelijk als een vliegwiel werkt voor de 
andere onderzoeksgroepen. Zij zijn in Rotterdam de 
beste en dit thema levert het meeste op. Er zit veel 
vooruitgang in het onderzoek, internationaal is het 
een hele homogene onderzoeksgroep en in bijvoor-
beeld Brussel vreten ze de rapporten die deze onder-
zoekers maken. 
Het is overigens niet mijn paradigma: de homo eco-
nomicus lijkt wat mij betreft te weinig op een mens 
van vlees en bloed. Maar dat is niet belangrijk. Het 
gaat erom wat werkt voor de faculteit.”

De faculteit wordt serieuzer 
genomen “Binnen de EUR heb ik onze plaats 
als faculteit aan de onderhandelingstafel met het 
College van Bestuur echt moeten bevechten. Rector 
Steven Lamberts heeft mij hierin geprikkeld, maar 
ook gesteund. Door collega-decanen werd ik niet al-
tijd serieus genomen als er geld over de faculteiten 
te verdelen viel. Deels was dat onze eigen schuld, 
we hadden de boel laten versukkelen door de massi-
ficatie van het onderwijs en het niet maken van dui-
delijke keuzes. 
De bestuurlijke drukte zal ik missen straks als 
raadsheer. Maar ik ga weer een bijdrage leveren 
aan de rechtsvorming en dat is heel bijzonder. 
Heerlijk om mijn verstand weer te scherpen. Maar 
hoewel ik voor het leven benoemd ben, sluit ik niet 
uit dat ik later weer terugkeer naar een bestuurlijke 
functie.” 

‘Het hoorcollege heeft z’n 
langste tijd gehad. Twee keer 
driekwartier luisteren naar 
iemand, je moet er toch zelf ook 
niet aan denken?’
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angStIg en geboeId 
door technologie

oe zit het met onze privacy wanneer van 
elke burger een Elektronisch Patiënten 
Dossier wordt bijgehouden? Is het wel 
wenselijk dat elk kind in een databank be-

landt, zodat jeugdzorg en politie de ontwikkeling in 
de gaten kunnen houden, terwijl maar een klein 
deel van de kinderen dergelijke controle nodig heeft? 
En maakt het gebruik van geavanceerde program-
ma’s mensen overbodig? Ethische vragen zijn onver-
mijdelijk, als we nadenken over technologische toe-
passingen. Maar gevaren en kansen gaan hand in 
hand. Daarom worden beide onder de loep geno-
men in het vijfde jaarboek van het Tijdschrift voor 
sociale vraagstukken.
Vanuit het perspectief van de verdachte, de zwange-
re, de immigrant, het kind, de oudere en de burger 
bekijken de auteurs hoe mensen specifieke technolo-
gische toepassingen ervaren. Socioloog Dennis 
Broeders, die in maart zal promoveren aan de EUR, 

bekijkt de rol die techniek speelt bij illegale migran-
ten die in Nederland verblijven. Wat zijn de gevol-
gen van de toepassing van moderne technologie 
voor overheid en illegale migranten, vraagt hij zich 
af. Voor overheden betekenen databanken met zelfs 
biometrische identiteitskenmerken extra controle-
mogelijkheid; voor illegalen zorgt dit ervoor dat ze 
verstrikt raken in een rigide systeem.

‘Zelfveillance’ Twaalf wetenschappelijke 
essays, afgewisseld met drie journalistieke 
verkenningen, geven een breed beeld van huidige 
technologische toepassingen, de risico’s die ze met 
zich mee brengen en de reacties van mensen hierop. 
In drie delen wordt het onderwerp benaderd: hoe 
komen individuen in de greep van technologie, hoe 
zijn ze ervan in de ban, of hoe blijven ze juist uit de 
greep ervan. 
In deel één naast Broeders’ bijdrage, ook een stuk 

van Willem Schinkel. De theoretisch socioloog aan 
de EUR zoomt in op nieuwe technologieën van zelf-
controle en introduceert de term ‘zelfveillance’. Van 
controlerend toezicht of surveillance gaan we steeds 
meer richting zelfcontrole, waardoor het individu 
onderdeel wordt van de controlerende technologie 
en het systeem. Daarmee ontstaat een nieuwe kijk 
op wat eigenlijk een ‘individu’ of ‘mens’ is. Tevens 
vervangt de geregistreerde werkelijkheid de heuse 
werkelijkheid. Een uiteenzetting die existentiële vra-
gen oproept.

Morele paniek Worden individuen 
autonomer of juist kwetsbaarder van technologie? 
En komt dat omdat wij technologische snufjes 
zelf opzoeken of omdat we worden gestuurd door 
bijvoorbeeld overheid of marketingstrategieën? 
Vragen als deze zijn van toepassing op alle 
perspectieven die in deze publicatie naar voren 
komen. 
Hoe mensen ook in de ban kunnen raken van aan-
geboden techniek, wordt duidelijk in het stuk van 
EUR-cultuursocioloog Stef Aupers. Online games 
worden wel omschreven als harddrugs: als je er 
eenmaal aan begint, wil je almaar meer. Hij betoogt 
dat deze ‘morele paniek’ niet bijdraagt aan begrip 
voor de redenen waarom mensen zo veel spelen. De 
onbeperkte vrijheid die geldt in spelen, kan ont-
spanning en ontsnapping uit het dagelijks leven 
bieden. Juist ook de keerzijde daarvan belicht 
Aupers. Een virtuele economie die parallel loopt aan 
de werkelijke economie, en waarin ook veel geld 
omgaat, heeft zich gevormd. Zo oefent fictie macht 
uit op de realiteit.

Doodsbang Op zeer begrijpelijke wijze 
benaderen alle auteurs verschillende aspecten 
van nieuwe technologische toepassingen. 
Zowel voor mensen met een wetenschappelijke 
achtergrond als voor mensen die geïnteresseerd 
zijn in maatschappelijke ontwikkelingen is dit 
boek interessant, zeker omdat is gekozen om te 
kijken vanuit het perspectief van verschillende 
soorten gebruikers. Toch blijven het tamelijk losse 
benaderingen, die nogal krampachtig bij elkaar 
worden getrokken door de redacteuren. Zowel 
inleiding als conclusie hebben een vergelijkbare 
strekking: we zijn in de greep van technologie, maar 
omarmen tevens vele toepassingen; we worden 
kwetsbaarder én onafhankelijker. Maar blijkbaar 
is de werkelijkheid even tweeledig als deze essays 
doen vermoeden. Technologie, we houden ervan en 
zijn er tegelijkertijd doodsbang voor. 

‘In de greep van de technologie; nieuwe toepassin-
gen en het gedrag van de burger’. Marguerite van 
den Berg, Corien Prins en Marcel Ham (red.); 318 
pagina’s, prijs € 24,90; uitgeverij Van Gennep. Zie 
ook: www.indegreepvandetechnologie.nl 

Technologische ontwikkelingen maken uiteenlopende emo-
ties los: van vreugde tot angst. Enerzijds kunnen nieuwe 
snufjes ons het leven steeds makkelijker maken, anderzijds 
lopen we tegen allerlei grenzen aan bij het toepassen van 
technologie. Twaalf wetenschappers verkennen de kansen 
en gevaren in ‘In de greep van de technologie – Nieuwe toe-
passingen en het gedrag van de burger’. Vijf van hen zijn 
verbonden aan de EUR tekst Marjolein Marchal illustratie Enio Ramalho

H
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Dag 1 – 4: 19 t/m 22 november
In de dagen voor vertrek bereiden we veel voor. We 
zijn bijvoorbeeld de zeventien meter hoge mast in-
gegaan om het een en ander te controleren. Dat le-
verde een mooi uitzicht op. Verder hebben we veel 
inkopen gedaan voor de reis: voedsel, motorolie en 
gas. Op de laatste dag aan wal worden zes kisten 
verse groenten bezorgd. We hebben alles zorgvuldig 
uitgepakt en schoongemaakt. Verpakkingen van 
karton mogen namelijk niet mee aan boord vanwe-
ge de kans op kakkerlakken. Die middag hebben 
we nog ons haar laten knippen door onze buur-
vrouw Carola. Op de kade hadden we veel bekijks, 
maar het resultaat was een lekker kort kapsel. 
Daarmee voel je je schoner, want je haar wordt min-
der snel vet. 

De avonden in Las Palmas hebben we gevuld met 
feestjes en etentjes. Hierdoor hebben we in ieder ge-
val iets van de stad gezien. Opvallend was dat twee 
dagen voor vertrek veel ‘opstappers’ nog op zoek 
waren naar een boot. Dit leek ons vrij krap.
 
Dag 5: 23 november
De dag begon net als alle andere dagen met een ont-
bijt om acht uur. Op een rustige en georganiseerde 
manier troffen we de laatste voorbereidingen: wa-
tertanks vullen, stroom afsluiten en het schema bij-
werken wie wanneer de boot bestuurt. Als vierkop-
pige bemanning hebben we een wachtsysteem afge-
sproken waarbij we elkaar elke drie uur aflossen en 
steeds één persoon stand-by is. 
De sfeer was vrolijk, omdat we zouden beginnen 

aan iets waar we zo lang naartoe geleefd hebben. 
Tegelijkertijd voelden we een lichte spanning, om-
dat we goed van start wilden gaan. Op de kade kre-
gen we een mooi afscheid van een vrolijke fanfare 
en klappende toeschouwers. Eén voor één voeren 
alle boten de haven uit. De meeste boten zouden we 
pas weer zien in St. Lucia. 
Tijdens en na de start waren de wind en golfslag 
flink en vrij snel werd Maarten ziek. Toen het ’s 
avonds om zeven uur donker werd, is hij gaan sla-
pen. Om twee uur ’s nachts zou hij namelijk zijn 
eerste shift hebben op de boot. 

Dag 7: 25 november
Gisteren voeren we met lage snelheid. De zeilen ble-
ven maar klapperen, iets wat vooral komt door de 
golven en niet door de wind. De nacht gaf een 
mooie heldere sterrenhemel. We zagen twee boten 
die constant op gelijke afstand van ons bleven. 
Vandaag een blauwe lucht en weinig wind dus snel-
heid maken zat er niet in. Dat bood ons wel de mo-
gelijkheid tot zwemmen! Aangelijnd nam Steven als 
eerste een frisse duik terwijl hij met een snelheid 
van drie knopen (5,5 km/u) door de boot werd mee-
getrokken. Het water was heerlijk en de ‘douche-
procedure’ was als volgt: zwemmen, inzepen, 
zwemmen en afspoelen met zoetwater op het achter-
dek. Na het ontbijt zagen we de eerste dolfijnen. 
Een paar maakten mooie sprongen rond onze boot. 
Door de afwezigheid van wind en na het bestuderen 
van enkele weerboekjes, besloten we de motor aan 
te zetten om meer wind op te zoeken. Tegelijkertijd 
kan dan ook de watermaker worden aangezet die 
zout zeewater omzet in zoet zeewater. Het resultaat 
viel tegen, het water smaakte naar plastic. 

Dag 9: 27 november 
We hebben een nieuw wachtsysteem in gebruik ge-
nomen. Maarten en Steven draaien overdag en ’s 
nachts dienst van twee tot acht uur. Dit systeem 
heeft als voordeel dat je lange rusttijden en op vaste 
tijden dienst hebt. Tijdens je wacht ben je alleen be-
zig met zeilen. Met de overdracht hoor je welke bo-
ten er om ons heen zijn, hoe de wind staat en welke 
koers we varen. Jij en je partner, die stand-by staat, 
moeten eigenlijk altijd aangelijnd zijn. Soms is het 
zeilen saai en slaapverwekkend, soms moet je in ac-
tie komen.

Dag 12: 30 november 
Vandaag hebben we koers naar het westen gezet. 
Nog 2100 zeemijl (3360 km) naar St. Lucia. In de af-

EUR-student Maarten Veeken en Steven de Walle, student uit 
Leiden, namen deel aan de grootste trans-Atlantische zeilrace, 
de Atlantic Rally for Cruisers (ARC). Op 23 november vertrok-
ken zij uit de haven van Las Palmas op de Canarische Eilanden. 
Na 26 dagen bereikten zij hun bestemming: St. Lucia in het Ca-
ribische gebied. Een dagboek van een reis van ruim 4300 kilo-
meter, oftewel 2700 zeemijl.      

tuSSen walVissen en dolfijnen

Steven de Walle aan het roer.
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gelopen nacht zijn we tweemaal opgeschrikt door 
een groot schip. Het is toch even spannend als zo’n 
schip nadert, want ziet die ons wel? Overdag zagen 
we vogels vliegen, dachten we. Bij nader inzien ble-
ken dit vliegende vissen. Twee dagen later zouden 
we twee van deze vissen op het dek vinden.
Via de zonnepanelen en de windgenerator proberen 
we energie op te wekken. Dit gaat echter langzaam, 
terwijl we wel veel stroom gebruiken. Dit komt 
vooral door de ijskast, het automatisch besturings-
systeem en de laptop. De accu wordt alleen goed 
opgeladen door de motor.
’s Middags zijn we met een nieuw project begonnen: 
vissen. De hengel, het kunstaas, de ijzeren haak, de 
handschoenen, de Leatherman (geavanceerd zak-
mes); het hoort er allemaal bij. Binnen tien minuten 
hadden we een kleine makreel te pakken. Omdat die 
te klein was om te eten met vier personen hebben 

we hem teruggegooid. Voor Steven was dit vissen 
nieuw en toch wel een beetje eng. Morgen nog maar 
eens proberen. 

Dag 13: 1 december
’s Nachts goed doorgevaren, maar het was een ver-
moeiende nacht voor ons beiden. De weinige uur-
tjes slaap tikken toch wel aan. Na het ondergaan 
van de zon viel de wind weg. We troffen een andere 
boot die ook geen snelheid maakte. Een poosje later 
maakte we via ons radiokanaal contact met de boot 
‘Blue pearl’. Deze boot lag direct naast ons in de ha-
ven van Las Palmas. Het was leuk om hen weer te 
spreken na zo’n afstand. 

Dag 15: 3 december 
Om stroom te besparen hebben we de hele nacht op 
het kompas gevaren. Normaal zeilen we ’s nachts 
ook een aantal uur op het autopiloot systeem. 
Verder zullen we nu definitief in westelijke richting 
varen waardoor we de klok elke 15 breedtegraden 
een uur terugdraaien. 
Vlak voordat we wilden gaan slapen na onze 
nachtshift zagen we een walvis! Een kleintje welis-
waar, maar hij bleef ons volgen en kwam af en toe 
door de golven naar boven. 

Dag 17: 5 december
Het was een gekke nacht, want ’s nachts was de 
wind helemaal weggevallen. Het water was als een 
spiegel; je kon er bij wijze van spreken je haar in 
kammen. De boot had totaal geen snelheid en we 
draaiden rondjes in plaats van dat we koers hielden. 
Een omslag vond plaats toen het om drie uur ’s 
nachts gigantisch begon te regenen. Zoveel water 
hebben we nog niet eerder naar beneden zien ko-
men, alles was grijs om ons heen. Snel rolden we 
het voorste zeil, de fok, in. Tegen de ochtend was ie-
dereen moe van de onrustige nacht. 
Overdag hebben we weer een poging gedaan tot 
vissen. En met resultaat, want we vingen een mooie 
makreel, die schipper Thomas koelbloedig kilde en 
fileerde. Als voorgerecht met zout en peper smaakte 
het goed! Het vissen geeft het zeilen een extra di-
mensie, zelf gevangen vis smaakt top. 
Na het eten konden eindelijk de Sinterklaascadeaus 
naar boven worden gehaald. De bijbehorende ge-
dichten lazen we voor bij een mooie zonsondergang. 
Hierna kwamen speculaas, chocoladeletters en pe-
pernoten tevoorschijn. Leuk en een beetje vreemd 
om bij 24 graden in een korte broek op de oceaan 
Sinterklaas te vieren.

Dag 19: 7 december 
We voeren af op een donkere wolkenpartij. We heb-
ben geprobeerd om hier langs te varen, maar 

‘We hebben behoefte aan vrijheid en 
privacy, want we zitten al bijna vier 
weken op elkaars lip op 25 vierkante 
meter’

tuSSen walVissen en dolfijnen



De Atlantic Rally for Cruisers 
In totaal namen 230 boten uit de hele wereld deel aan de race die sinds 1984 wordt georganiseerd. 
Geneeskundestudent De Walle en economiestudent Veeken staken met de Duitse boot de ‘Via Vitae’ 
de oceaan over. Uit twintig sollicitanten was het tweetal gekozen om de tweekoppige bemanning 
van de boot, Detlef Hanke en Thomas Ost, te ondersteunen. 
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door veel regen en wind was de boot moeilijk op 
koers te houden. Ook de golven werden steeds ho-
ger, soms zo’n vier meter. ’s Avonds zijn we in een 
enorme onweersbui terecht gekomen.  Reusachtige, 
bijna rode bliksemflitsen lichtten de hemel op. De 
donder kwam zo snel dat we flink onder de indruk 
waren. We zaten echt middenin de bui en konden al-
leen maar doorvaren in de richting waar het meeste 
licht was. 

Dag 20: 8 december 
De ochtend begon wederom met weinig wind. 
Daarom hebben we de grote fok aan bakboord op-
gezet en aan stuurboord het grootzeil. Bij het nade-
ren van een onweersbui moesten we beide zeilen 
weer innemen. Toen we zelfstandig de zeilen gingen 
wisselen, kregen we een stevige uitbrander van 
Detlef. Volgens hem hadden we dit besluit moeten 
overleggen. Dit is een voorbeeld van het spannings-
veld op de boot. Welke beslissingen nemen we zelf 
en wat doen we in overleg? Detlef gaf later toe een 
beetje aan het eind van z’n Latijn te zijn. 
De communicatie met Thomas en Detlef ging overi-
gens in eerste instantie vooral in het Engels. Toen 
echter bleek dat zij veel zeiltermen alleen in het 
Duits kenden, hebben we ook veel Duits gesproken. 
We raken nu pas echt door onze voorraad vers 
vlees, groente en fruit heen. De groenten en het fruit 
bleven verbazingwekkend lang goed. Nu we bijna 
geen vlees meer hebben, zou het fijn zijn als we een 
grote vis aan de haak konden slaan. 
Na 15 dagen op zee hebben we allebei onze baard 
afgeschoren. We hadden het idee dat onze baard 
langer moest zijn dan ons hoofdhaar, maar hier zijn 
we toch maar van af gestapt. Nu weer lekker fris!

Dag 25: 13 december 
’s Middag heeft Maarten voor het eerst brood ge-
bakken. Meel, gist en water kneden tot een goede 
deegbal. Deze uitrollen tot een mooi brood, dertig 
minuten de oven in en klaar. In de loop van de dag 
weer regenbuien gehad. Op zee kun je vrij gemak-
kelijk op korte termijn een regenbui voorspellen aan 
de hand van de wolken en de wind, omdat je zo ver 
kunt kijken. 

Bij het opstaan voor de nachtshift kregen we op-
nieuw onverwacht bezoek van zes kleine walvissen. 
De groep zwom vrolijk rond onze boot en we hoor-
den zelfs hun ademhaling.

Dag 27: 15 december
Het schiet niet op! We zitten al zo lang op die boot 
en de wind werkt ook niet mee! Het zijn de laatste 
loodjes en we zitten er allemaal doorheen. Doordat 
we later aankomen dan gepland, heeft iedereen een 
kort lontje. We hebben behoefte aan vrijheid en pri-
vacy, want we zitten al bijna vier weken op elkaars 
lip op 25 vierkante meter. Ook staan de harde hou-
ten bankjes ons tegen, net als de klamme kussens 
die niet meer droog worden door al het zout. 
Bovendien breekt het slapen in shifts ons op, want 
we kunnen nooit eens doorslapen. Verder hebben 
we vandaag al het beddengoed maar eens te luchten 

uitgehangen. Na het avondeten hebben we gelukkig 
nog maar driehonderd mijl te gaan naar St. Lucia.

Dag 31: 19 december
Gisteren de hele dag op goede snelheid gevaren en 
dat verbeterde de stemming aanzienlijk. Tegen de 
avond konden we al een vage gloed van Barbados 
en later ook Martinique zien. 
Vanochtend zagen we St. Lucia zelfs al liggen. 
Aangezien we nog maar een paar uur zouden zeilen, 
gingen we ons voorbereiden op de finish. Vroeg in 
de middag kwamen we aan. We eindigden achter in 
het veld, maar dat was te verwachten, omdat we 
met een relatief kleine boot voeren. Eindelijk konden 
we van de boot af; vaste grond onder onze voeten! 
Eenmaal aan wal, zwalkten we door de haven; we 
hadden duidelijk last van zeebenen. Maar wat 
maakt het uit? We made it, yes!   

‘Het water was als 
een spiegel; je kon 
er bij wijze van 
spreken je haar in 
kammen’’

Maarten Veeken heeft een vis gevangen.
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Slumdog Millionaire 
(Danny Boyle, India, 120 min) ****
Het moet de ‘Juno’ van de 38e editie van het IFFR worden. ‘Trainspotting’-
regisseur Danny Boyle trekt alles uit de kast in dit vrolijke coming of age-ver-
haal over een jongen uit de sloppenwijken van Mumbai. De achttienjarige 
Jamal staat op het punt om de Indiase equivalent van ‘Lotto Weekend 
Miljonairs’ te winnen, maar wordt beschuldigd van vals spel, omdat de host 
van het programma niet begrijpt hoe een schooier het zo ver kan schoppen. 
‘Slumdog Millionaire’ neemt ons aan de hand van de quizvragen mee naar 
Jamal’s jeugd.
Boyles interpretatie van India is kleurrijk en dynamisch. Hij heeft goed geke-
ken naar Meirelles’ ‘City of God’. Met een aanstekelijk ritme vliegt hij door 
de dampende steegjes van Bombay en liefdevol strijkt de camera over vuilnis-
belten en volgeparkeerde straten. De opzwepende soundtrack doet de rest.
Het verhaal is simpel: jongen ontmoet meisje, jongen verliest meisje, jongen 
krijgt meisje. Gelukkig laat Boyle slechts minimaal de beloofde 

Bollywoodinvloeden toe en het aantal melodramatische clichés blijft beperkt. 
Slumdog Millionaire is origineel en optimistisch, zoals in de hilarische scène 
waar de nog jonge Jamal letterlijk door de stront gaat om een handtekening 
van zijn idool te krijgen. De keerzijde is dat de film nauwelijks stilstaat bij het 
leed aan de onderkant van de snel ontwikkelende Indiase samenleving (dat 
het met Jamals broer Salim een stuk minder goed afloopt zullen we snel verge-
ten). Het beeld dat Boyle schetst is zo rooskleurig dat het onderliggende the-
ma – de aanklacht tegen de sociale immobiliteit – nauwelijks aan de orde 
komt. Dat neemt niet weg dat hij een zeer charmante film heeft afgeleverd 
waar het festivalpubliek makkelijk verliefd op zal worden.

Perfect Life 
(Emily Tang, Hong Kong, 97 min) **
In een snel veranderend China volgt ‘Perfect Life’ twee vrouwen rond een 
keerpunt in hun leven. De 21-jarige Li verlaat haar vrienden en familie om in 
de metropool Shenzhen een nieuwe start te maken, de oudere Jenny zit midden 
in een scheiding en zet een streep onder haar zorgvuldig opgebouwde leven in 
Hongkong. Regisseur Tang mengt fictie en documentaire. De onberekenbare 
maar stille Li dwaalt in dromerige beelden door vervuilde winterse straten en 
maakt ruzie met vrienden en familie. Wat ze wil blijft onduidelijk, tot een 
wildvreemde oudere man haar de kans biedt om met een smokkelklus uit haar 
richtingloze leventje te ontsnappen. Ook de scheidende Jenny zwerft wat rond, 
met het verschil dat zij wordt geplaatst in een felrealistische docu-setting. Ze 
richt zich direct tot de camera om haar verhaal te vertellen.
Perfect Life is de tweede speelfilm van regisseur Tang en moet ons leren dat 
alles twee kanten heeft: nep en echt, leugen en waarheid, verleden en heden. 
Die dualiteit komt aardig tot haar recht in de manier waarop de twee vrouwen 
geportretteerd worden: Li staat nog verwachtingsvol aan het begin, Jenny 
heeft haar illusies uitgezwaaid. Onderhoudend is het alleen niet echt. Tang 
biedt een interessant perspectief op de sociale realiteit, maar geeft weinig 
handvatten om het persoonlijke drama tastbaar te maken. Daardoor slaat de 
landerigheid van de vrouwen op den duur ook toe bij de kijker.

Engagement en esthetiek op 38e IFFR
Tijdens het International Film Festival Rotterdam presenteren honderden filmmakers en kunstenaars hun werk 
aan het publiek. Veel films gaan over het spanningsveld tussen maatschappelijke betrokkenheid en cinematografi-
sche schoonheid. Welke namen te onthouden? Erasmus Magazine bespreekt een selectie van het aanbod.  
 tekst Geert Maarse

in&uit

Slumdog Millionaire

Perfect Life 

Slumdog Millionaire
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Il Divo 
(Paolo Sorrentino, Italië, 100 min) ***
Grimmig en zwaar gestileerd drama over Giulio Andreotti, de belangrijkste 
politicus in Italië van de afgelopen halve eeuw. Andreotti, die zitting had in 
33 van de 59 naoorlogse regeringen en zeven keer minister-president was, was 
een van de voornaamste vertegenwoordigers van de Democrazia Cristiana (de 
Italiaanse christendemocraten) tot die partij aan haar einde kwam als gevolg 
van de operatie ‘Propere Handen’. 
Zijn persoonlijkheid is zo complex en ambigu en zijn leven zo groots, dat re-
gisseur Paolo Sorrentino (van het veelgeprezen ‘Le Consequenze dell’Amore’) 
dacht dat hij het niet in een speelfilm zou kunnen vatten. Die zorg is enigszins 
terecht, want ‘Il Divo’ is allesbehalve een makkelijke film. Sorrentino komt 
met een gekunstelde structuur waarin acteur Tony Servillo feilloos een on-
grijpbare, neurotische Andreotti neerzet. De politicus grossiert in filosofische 
oneliners en beweegt zich in een web van relaties dat alleen te begrijpen is met 
een gedegen kennis van de roerige Italiaanse politiek.
Sorrentino strooit veelvuldig met cinematografische stijlfiguren, wat parels 
van beelden oplevert. Vooral het eerste halfuur, waarin het kabinet geïntrodu-
ceerd wordt en de eerste dissidenten vermoord worden, blinkt uit door een ef-
fectieve montage en intelligente beeldgrapjes. Hoe mooi ook; op den duur ver-
drinkt de regisseur in zijn eigen verbluffende veelvormigheid. Mogelijk is het 
een poging om de ongrijpbare politicus recht te doen met zo’n complexe inter-
pretatie, maar Il Divo zit zo ingenieus in elkaar dat de film eraan ten onder 
gaat. 
 

Teza 
(Haile Gerima, Ethiopië/Duitsland, 140 min) ***
Net als de grote hit van vorig jaar, de Iraanse animatiefilm ‘Persepolis’, geeft 
‘Teza’ een persoonlijke interpretatie van de botsing tussen culturen. De 
Afrikaanse intellectueel Anberber keert na een studie medicijnen in Duitsland 
terug naar een ingestort Ethiopië. Zijn droom, om zijn kennis te gebruiken en 

het land er weer bovenop te helpen, wordt verpletterd door de militaire junta 
die wetenschappers voor haar eigen politieke doelen gebruikt. Zelfs in zijn ge-
boortedorp kan hij niet schuilen voor het geweld: tijdens het ploegen komen 
regeringssoldaten de zonen halen om te vechten.
Door het jarenlange verblijf in het buitenland is hij vervreemd geraakt van 
zijn geboorteland en ondanks zijn goede bedoelingen staat Anberber machte-
loos tegenover de complexe en dramatische Ethiopische situatie. De koffer vol 
politieke boeken die hij bij aankomst bij zich draagt, bieden niet de minste 
hulp. Teza won de speciale juryprijs in Venetië en is als politieke film veront-
rustend te noemen. Oplossingen zijn ver te zoeken. De nadruk ligt op het per-
soonlijke drama van Anberber, die net zo verscheurd is als zijn land. 
Met flashbacks neemt Teza ons mee naar zijn kleurrijke studietijd in 
Duitsland, zijn terugkeer als arts, en de tijd in zijn geboortedorp, waar hij zich 
terugtrekt om zijn wonden te likken. Deze structuur is soms verwarrend, 
maar roept continu genoeg vragen op om de aandacht vast te houden. Daarbij 
is regisseur Haile Gerima duidelijk nog steeds verliefd op zijn land: prachtige 
warme beelden worden ondersteund door een effectieve soundtrack.

Gomorra 
(Matteo Garrone, Italië, 135 min) ****
Deze vlijmscherpe misdaadfilm was de grote winnaar in Cannes. ‘Gomorra’ 
portretteert de Italiaanse maffia op een manier die we nooit eerder zagen. Het 
dagelijks leven in Napels wordt op alle gebieden beheerst door de criminali-
teit. Terwijl iedereen in de overwegend arme regio zijn best doet om het hoofd 
boven water te houden is het eten of gegeten worden.
Gomorra is ontdaan van elke romantische maffiaretoriek. Garrones interpre-
tatie, gebaseerd op de bestseller van de nog altijd ondergedoken schrijver 
Roberto Saviano, is rauw en beklemmend. Te midden van afgebladderde flat-
gebouwen en desolate vlaktes komen de kogels uit het niets en vallen ook 
moeders en kinderen ten prooi aan de meedogenloze wetten van het misdadige 
spel. Door de verpletterende visuele stijl ontstaat een beeld dat even mooi als 
uitzichtloos is. 
Terwijl een aantal verhaallijnen door elkaar lopen weet Garrone de emoties 
van de verschillende personages tastbaar te maken door een zintuiglijke ma-
nier van filmen. Als de twee kruimeldieven Marco en Ciro hun gestolen ma-
chinegeweren leegschieten aan de oever van een rivier straalt het jeugdige en-
thousiasme er vanaf. En bij een roofoverval zijn het niet de bloederige licha-
men die indruk maken, maar de rug van een getergde geldkoerier die bij elk 
pistoolschot verder in elkaar krimpt.
Gomorra heeft een langzaam begin, maar eenmaal op stoom is aan de indrin-
gende boodschap niet te ontsnappen. Voor iedereen loopt het slecht af. Of, zo-
als de iele loopjongen Toto gewaarschuwd wordt: “Dit is een open oorlog, nie-
mand wordt ontzien.”

Pandora’s Box 
(Yeşim Ustaoglu, Turkije, 112 min) ****
Ingespannen tuurt de bejaarde vrouw vanonder haar hoofddoek de groene 
vallei in. Het is vroeg in de ochtend en ze rommelt met rozenbottels op de ve-
randa van haar houten huisje. Vogels fluiten. Plots verandert de blik in haar 

Il Divo

Teza

Gomorra
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ogen, waarop ze zich omdraait en met haar kromme schouders het donkere 
huis in sjokt. ‘Pandora’s Box’, een familiedrama over een oma die langzaam 
ten onder gaat aan Alzheimer, wordt gedragen door het fenomenale acteer-
werk van een verschrompeld, krom lopend Turks vrouwtje. Haar ogen kunnen 
ondeugend fonkelen, furieus stralen of een oneindige leegte bergen – en dat 
allemaal binnen een paar seconden. 
Natuurlijk is er ook de rest van de familie die, verscheurd door krachten in de 
hedendaagse Turkse maatschappij, er niet in slaagt om oma op een fatsoenlij-
ke manier op te vangen. Twee zussen – de één kil, de ander overdreven neuro-
tisch – en een ‘lamballerige’ broer lijken een overgooispelletje te doen met de 
hulpeloze vrouw. Uiteindelijk is het kleinzoon Murat (heeft ‘toevallig’ ook ge-
broken met de familie) die zijn grootmoeder bij de hand neemt. 
Regisseur Yesim Ustaoglu doet er lang over om de chemie tussen de twee te 
laten werken. Eerst is er nog het plichtmatige emotionele wapengekletter tus-
sen de familieleden, dat te dik aangezet wordt en daardoor drammerig over-
komt. Als de oudste zus secondenlang tevergeefs probeert een vlek weg te 
poetsen ligt de dramatiek er metersdik bovenop en streeft Ustaoglu haar doel 
voorbij. Pandora’s Box moet het niet van het grote gebaar hebben. Dat de lar-
moyante oogopslagen en slepende vioolklanken draaglijk blijven, is te danken 
aan oma. Hartverscheurend is de manier waarop zij met een verwarde frons 
voor de zoveelste keer haar rokken hijst om midden in de huiskamer een plas 
te doen. Als ze onzeker met een zakdoek friemelt en vragend haar wanhoop 
kenbaar maakt, zou je haar willen omarmen en meenemen. Maar niemand die 
daarin slaagt.

Tiro en la Cabeza 
(Jaime Morales, Spanje, 85 min) ***
Kogel in het hoofd, is de letterlijke vertaling van de titel. De derde speelfilm 
van schrijver/regisseur Jaime Morales volgt een ETA-terrorist in de aanloop 

naar een aanslag. Op 1 december 2007 werden twee Franse politieagenten bij 
een toevallige ontmoeting neergeschoten door drie leden van de Spaanse ter-
reurorganisatie. ‘Tiro en la Cabeza’ is losjes gebaseerd op deze dubbelmoord.
De film laat veel te raden over. De voornaamste reden daarvan is dat Ion, een 
vriendelijke ogende, mollige en bebaarde man steeds van een afstand door de 
camera gadegeslagen wordt. Daarbij horen we hem geen moment praten. De 
kijker verwordt tot een ordinaire voyeur, een stalker die van buiten op de stoep 
bij iemand naar binnen staart. Ion staat op, ontbijt, heeft afspraken in koffie-
bars, brengt de nacht door met een vrouw die hij op een feestje ontmoet - het 
zijn alledaagse taferelen. Toch wordt, door het gebrek aan dialoog, spanning 
opgebouwd. We zien Ion door een raam druk gebarend in gesprek, maar we 
horen alleen buitengeluiden. Wat bespreken ze? Waarover windt hij zich op?
Morales schreef het script binnen een week, en nog geen maand later waren ze 
aan het filmen. De urgentie is voelbaar en door de titel (wanneer komt die ko-
gel?) hangt de fatale afloop dreigend boven het schijnbaar zorgeloze leven van 
de charmante Spanjaard. Het kwaad krijgt een gezicht en dat is voortreffelijk 
in beeld gebracht. Maar in die mooie kaders en gestileerde stadsbeelden 
dringt zich wel de vraag op waarom we zo in het ongewisse worden gelaten 
over de motieven achter de moord. Daarmee is Tiro en la Cabeza een geslaagd 
cinematografisch experiment, maar wordt geen bijdrage geleverd aan het po-
litieke debat.

De 38e editie van het International Film Festival Rotterdam vindt plaats 
van woensdag 21 januari tot en met zondag 1 februari. De online kaart-
verkoop start op 17 januari om 0.00 uur. Meer informatie: www.iffr.nl. 

Oogverblindend 
(Cyrus Frisch, Nederland, 85 min) *
Voor zover een stem slecht kan acteren, geeft Georgina Verbaan aan hoe dat 
moet. Cyrus Frischs ‘Oogverblindend’ bestaat uit een lang telefoongesprek 
tussen een jonge Nederlandse vrouw (Verbaan) en een arts in Argentinië 
(Rutger Hauer), waarbij de hoofdpersonen slechts zijdelings in beeld ko-
men. Twee mensen, die zwelgen in hun levensongeluk, proberen voor de 
duur van een telefoongesprek hun illusies al jonglerend in de lucht te hou-
den. Frisch zou een ambassadeur zijn van een masochistische, provoceren-
de vorm van cinema, maar komt hier aan met een flinterdun en vergezocht 
plot. Abstracte beelden krijgen geen betekenis, en de Engelstalige (?!) dialo-
gen zijn saai. Oogverblindend is niet het confronterende psychologische 
drama dat het pretendeert te zijn. Onbegrijpelijk dat Rutger Hauer zich 
hiervoor leent.

The Sound of Insects – Record of a Mummy 
(Peter Liechti, Zwitserland, 88 min) **
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een man die zelfmoord pleegde 
door zich terug te trekken in het bos en te verhongeren. In een experimente-
le film wordt zijn dagboek integraal voorgelezen en ondersteund met ab-
stracte beelden. We horen hoe hij fantaseert bij de stem van een nieuwsleze-
res en een geultje graaft rond zijn tentje om het regenwater te lozen. 
Ondertussen ontstaan op het tentplastic kunstwerkjes van dennennaalden 
en regendruppels, en moeten oplichtende onweersluchten het geheel ge-
wicht geven. Maar het eindeloze wachten op de dood is vooral een slijtage-
slag, ook voor de kijker. Filmisch stelt het weinig voor. Alleen de fragmen-
ten waarin zijn persoonlijke motieven doorklinken – “Ik geloof dat ik de on-
belangrijkheid van mijn leven kan compenseren met een fantasierijke dood” 
– geven de film cachet.

Kortere recensies

Pandora’s Box Tiro en la Cabeza
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>> Film
18 januari
Persépolis
Als je niet kan wachten op het filmfestival is een bezoek aan de Biblio-
theek Rotterdam een optie. Hier wordt de film Persepolis gedraaid, win-
naar van de IFFR Publieksprijs 2008. Deze Franse animatiefilm gaat over 
de in Iran geboren Marjane Satrapi. De negenjarige Marjane wordt gecon-
fronteerd met de Islamitische Revolutie in Iran. Fundamentalisten dwin-
gen vrouwen om sluiers te dragen en zetten velen gevangen. Ondanks 
deze sociale terreur ontdekt Marjane toch zaken als punk en Abba. Haar 
ouders sturen haar naar Oostenrijk om daar veilig naar school te kunnen 
gaan. Hier zien we hoe Marjane met deze cultuurschok omgaat. Locatie: 
Hoogstraat 110, Bibliotheek Rotterdam. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis.

>> Film and debate
19 january
Outcast Heroes
According to leading opinions there is a lot of misery and poverty in deve-
loping countries. But these statements ignore the social initiatives taking 
by local leaders of these countries to improve the life circumstances. In 
the documentary Outcast Heroes we follow some of these leaders living 
in India. The outcast heroes who fight for the recovery of human rights 
and dignity. After the movie there will be a debate about the social mid-
field of developing countries. With guest speakers: Richard Moti, city 
council  member PVDA Rotterdam and Ferri Ronteltap, director Outcast 
Heroes. Moderation: Kees Biekart, researcher and lecturer at the Institute 
of Social Studies Den Haag. Location: De Unie, Mauritsweg 34. Time: 
20.00-22.30 hrs. English Spoken 

vooraf

>> Festival
22 januari t/m 31 januari
Vrienden van amstel Live
Liever naar muziek luisteren dan een filmpje pakken? Geen nood: er is 
nog een uitweg voor filmhaters. Ook in 2009 staan de Vrienden van Am-
stel weer in het Sportpaleis van Ahoy’. Tijdens de elfde editie van het eve-
nement kunnen iedere avond ruim 10.000 mensen genieten van de po-
pulairste muziek van Nederlandse bodem. Onder anderen Krezip, Voicst 
en Alain Clark zullen te zien zijn. De presentatie is in handen van Ellen 
ten Damme. Locatie: Ahoy’, Ahoyweg 10. Tijd: Iedere avond van 18.30 t/m 
23.15 uur. Toegangsprijs: 45-50 euro per ticket.  

>> Tentoonstelling
22 januari t/m 8 maart
aspect ratio
In de groepstentoonstelling Aspect Ratio staan maat en schaal in de beel-
dende kunst en wetenschap centraal. Sinds de Renaissance beschouwt de 
mens zich als de maat der dingen. De verschillende kunstenaars kijken in 
deze expositie naar het zelfbeeld van de mens. Zo is er het werk van Si-
mon Starling waarin de efficiency van de mens centraal staat. Een voor-
beeld hiervan is zijn zelfgebouwde fiets die rijdt op waterstof. Aspect Ra-
tio is samengesteld door Edwin Carels in het kader van het International 
Film Festival Rotterdam. Locatie: Witte de Withstraat 50. Tijd: dinsdag t/m 
zondag, 11.00-18.00 uur. Prijs: Volwassenen 3 euro, studenten 1,50 euro. 

>> Exhibition
t/m 8 februari
ian Wallace
Ian Wallace is one of the main contributors to the development of con-
ceptual art in Vancouver, an art scene which has drawn world-wide atten-
tion since the early 1970s. In Witte de With, the photo-murals The Sum-
merscript (1974), The Idea of the University (1990), Clayoquot Protest 
(1993) will be central next to the installation At Work (2008) in which the 
combination of video and photographs intensifies the artists’ self-refe-
rential research. Together the three seminal works lay bare formal relati-
ons between avant-garde painting and photography, and test the com-
municative and ideological limits of art production. Location: Witte de 
Withstraat 50. Time: Tuesday - Sunday, 11.00-18.00. Price: 4 euro. English 
spoken. 
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>> Festival
21 januari t/m 1 februari
internationaal filmfestival rotterdam (iffr)
Het Internationaal Filmfestival Rotterdam maakt jaarlijks een eigenzinnige en wereldwijd hoog aange-
schreven selectie uit nieuwe films en filmgerelateerde beeldkunst. Speelfilms, documentaires, korte films, 
tentoonstellingen en performances uit alle werelddelen zijn voor het eerst (en soms eenmalig) in Neder-
land te zien. Het festival kiest hierbij voor jong en opkomend filmtalent dat grenzen verkent en over-
schrijdt. Zo opent de film ‘The Hungry Ghosts’ dit jaar het festival. Dit is het regiedebuut van Michael Im-
periolo. Wie? Michael Imperioli, beter bekend als Christopher Montisante uit de Sopranos. Locatie: Verschil-
lende filmzalen rondom de Doelen en Pathé Schouwburgplein. Voor plattegrond:  www.iffr.nl. Tijdstip: 
21 januari 10.00 t/m 1 februari 23.00 uur. Online ticketverkoop start zaterdag 17 januari om 24.00 uur op 
www.iffr.nl. Prijs per kaartje 6 of 9 euro. 

>> Symposium
23 januari
erasmus in beeld
Desiderius Erasmus (1466-1536) vormde het 
middelpunt van een uitgebreid netwerk van ge-
leerden en denkers. Zoals de tentoonstelling 
‘Erasmus in beeld’ laat zien, onderhield hij daar-
naast ook contacten met beeldende kunste-
naars, onder wie beroemde meesters als Quin-
ten Massys, Hans Holbein de Jonge en Albrecht 
Dürer. Bovendien zijn er diverse parallellen en 
raakvlakken tussen het gedachtegoed van de 
grote humanist en de beeldende kunst van zijn 
tijd. Voor het symposium zullen een aantal ge-
renommeerde sprekers uit binnen- en buiten-
land praten over Erasmus en de kunstwereld. Zo 
zal voor de Erasmus’ Universiteit hoogleraar Jan 
Herwaarden spreken over Erasmus zijn fascina-
tie voor de beeldende kunst. Locatie: Museum 
Boijmans van Beuningen. Tijd: 10.30-16.00 uur. 
Entree: 15 euro, vooraf reserveren via 
educatie@boijmans.nl of (010) 44 19 471. 

>> Lezing
26 januari
biodiversiteit 
Prof.dr. Paul Brakefield is gefascineerd door de 
spectaculaire diversiteit onder insecten, en vooral 
door de vleugelpatronen van vlinders. De basis van 
deze diversiteit, en van biodiversiteit in het alge-
meen, is evolutie door natuurlijke selectie. Dit prin-
cipe is voor het eerst beschreven door Charles Dar-
win. De beroemde bioloog staat dan ook centraal 
in de presentatie van Brakefield. Zo wordt er geke-
ken naar de directe relatie tussen de genetische va-
riatie en de natuurlijke selectie. Een onderwerp 
waar nog veel over te ontdekken valt. Een kijkje in 
de keuken van de evolutiebiologie, vooruitlopend 
op de 200ste geboortedag van Charles Darwin in 
februari. Locatie: Dik T Bibliotheek, Hoogstraat 110. 
Tijd: 19.30-21.30 uur. 

>> Evenement
29 januari
Gedichtendag met 
Dichterscafé
Erasmus Cultuur en Studium Gene-
rale organiseren opnieuw een Dich-
terscafé! Want op donderdag 29 ja-
nuari is het alweer de zesde Gedich-
tendag. De universiteit zal de hele 
dag in het teken staan van de poë-
zie. En campuskroeg De Smitse 
wordt omgetoverd tot een Dich-
terscafé. Speciale gast in de pub is 
dichter Lennart Pieters. Wellicht heb 
jij ook een favoriet gedicht dat je 
graag in ons dichterscafé wilt voor-
lezen. Alles mag als op donderdag 
29 januari de universiteit maar 
gonst van de poëzie. Wij zullen je op 
die dag in ieder geval verrassen met 
gedichten op onverwachte plaatsen. 
Locatie: Woudestein, café De Smitse, 
T-gebouw. Tijd: 17.00 uur.

>> Talentenjacht
29 januari
rotterdams Open Podium
Altijd al willen schitteren in Theater Zuidplein? Met 
het Rotterdam Open Podium kun je jouw droom 
waarmaken. In het Zadkine College Rotterdam vindt 
29 januari de tweede voorronde plaats. Acteurs, 
zangers, cabaretiers krijgen tien minuten de tijd om 
hun talent te laten zien. De winnaars gaan door 
naar de maandfinale in Theater Zuidplein. Locatie: 
Zadkine college, Hofplein 19. Tijd: 13.30 uur. Entree 
gratis. 
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Paul Sporken Prijs voor Gezondheidszorg en Ethiek
Denk na over de zorg, schrijf een essay en win 
€ 1000,-! 
Tijdens je studie gefascineerd geraakt door morele 
problemen in de gezondheidszorg? Je wel eens af-
gevraagd of alles wat technisch mogelijk is in de 
medische praktijk moet worden toegepast? Of aan 
het denken gezet over de zorg voor je dementeren-
de oma? Verwoord je opvattingen over gezond-
heidszorg en ethiek in een essay en ding mee naar 
de Paul Sporken Prijs 2009. De prijs is uitgeschreven 
door het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 
(TGE) en geldt voor studenten (universiteit of HBO) 
of net afgestudeerden (op 1 januari 2008 of daar-
na). De inzendingen worden beoordeeld door een 
deskundige jury. Het winnende essay wordt be-
loond met € 1000,- en in het TGE gepubliceerd. De 
deadline is 1 mei 2009. Het essay moet voldoen aan 
de auteursrichtlijnen van het TGE. Kijk voor meer in-
formatie en de voorwaarden op de website of neem 
contact op met drs Valesca Hulsman, eindredacteur 
TGE, (v.hulsman@iq.umcn.nl), UMC St Radboud, IQ 
Health Care (114), sectie Ethiek, Filosofie en Geschie-
denis van de Geneeskunde, postbus 9101, 6500 HB 
Nijmegen, tel. 024-3615320. Website: www.umcn.nl/
efg en klik op het logo van het TGE.

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: weten-
schap@em.eur.nl

Twee Vici’s voor Erasmus MC onderzoekers
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) heeft dertig vernieuwende Ne-
derlandse wetenschappers een zogeheten Vici-sub-
sidie toegekend. De subsidie bedraagt maximaal 
1.250.000 euro. Hiermee kunnen de onderzoekers in 
vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. 
De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren on-
derzoekers die een vernieuwende onderzoekslijn 
hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren 
tot de top van hun onderzoeksveld. Daarnaast heb-
ben ze bewezen dat ze als coach voor jonge onder-
zoekers kunnen optreden.

Prof.dr. Ron Fouchier, van de af-
deling Virologie kreeg de Vici-
subsidie voor zijn onderzoeksthe-
ma ‘De evolutie van griepvirussen 
voorspellen’

Prof.dr. Miriam Sturkenboom, 
van de afdeling Medische Infor-
matica en Epidemiologie, ontving 
de subsidie voor haar onderzoek 
naar ‘Leren over ziekte en ge-
neesmiddelen uit zorgdata’.

SERVICE

Parkeren Woudestein
Parkeertarieven gewijzigd
De parkeertarieven op Woudestein zijn met ingang 
van 1 januari 2009 aangepast. Het maximale dagta-
rief gaat van € 5,00 naar € 10,00. Het dagtarief gaat 
in bij een parkeertijd vanaf 405 minuten (= 6 uur en 
45 minuten).

Tarieven 2009
Tijdslimiet gratis in- en uitrijden = 30 minuten
Tarief per 45 minuten: € 1,00
Maximaal tarief per dag: € 10,00
Verloren kaart: € 20,00

Uitrijkaarten
Uitrijkaart voor interne klanten: € 3,50
Uitrijkaart voor externe klanten:€  5,00
Uitrijkaarten geldig tot 31/12/08 kunnen tot 31/01/09 
omgeruild worden tegen nieuwe kaarten bij de Cen-
trale Post van de Beveiliging.

Openingstijden parkeerterrein
Parkeerterrein P4: 24 uur per dag,7 dagen per week.
Alle overige parkeerterreinen:
maandag t/m vrijdag: 07.00 – 23.30 uur
zaterdag: 07.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen gesloten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het Erasmus Facilitair Bedrijf, tel. 010-4081033, 
e-mail: parkeren@efb.eur.nl

Nieuwe openingstijden in 2009
Per 5 januari 2009 zijn de openingstijden van de uit-
leen- en informatiebalie gewijzigd. Om onze bezoe-
kers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, 
wordt de UB op een aantal dagen langer openge-
steld.

Uitleen- en informatiebalie
maandag t/m donderdag 09.00 – 18.00 u.
Vrijdag 09.00 – 16.45 u.

De openingstijden van de studiezalen blijven onver-
anderd.  Studiezalen:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 22.30 u.
Zaterdag  09.00 – 17.00 u.

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studen-
ten. Zie de website voor een overzicht 
van de diensten. Locatie: C-hal (CB-07), 
campus Woudestein Telefoon: (010) 408 

2323 Openingstijden: werkdagen van 9.30 - 17.00 uur. 
Website: www.eur.nl/essc

Vertrouwenspersonen
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? Neem dan contact op met de ver-
trouwenspersoon! Dorie Geers, Bureau Studenten-
decanen, kamer G3-10, tel. (010) 408 1139, e-mail: ver-
trouwenspersoon-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.

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

Het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko)
Muzikale studenten gezocht!
Het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) be-
staat 45 jaar en viert dit met een lustrumtournee in 
april. Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste, 
muzikale studenten die mee willen spelen met het 
meest originele en uitdagende studentenorkest van 
Nederland. Onder leiding van Ivan Meylemans zal 
het Nesko gedurende de repetitieweek een prachtig 
programma instuderen. De jonge componist Merlijn 
Twaalfhoven schrijft speciaal voor het jubileum een 
opdrachtcompositie. Daarnaast hebben we maar 
liefst vier solisten in de Sinfonia Concertante voor 
hobo, klarinet, fagot en hoorn van Mozart. Tot slot 
staat de 3e symfonie van Mendelssohn, ‘de Schotse’, 
op het programma. De tournee vindt plaats van 6 
t/m 19 april. Studeer je aan een universiteit of hoge-
school en heb je zin om op hoog niveau twee weken 
te musiceren? Schrijf je dan nu in via het aanmel-
dingsformulier op onze website www.nesko.nl. Audi-
ties zijn op 21, 22 en 23 januari 2009. Contactpersoon: 
Jolanda Streefkerk. T 06-18033325
E perschef@nesko.nl

Medisch Interfacultair Congres
PANDEMIEËN, the impact of outbreak
Een groots congres voor medisch studenten, coassi-
stenten en algemeen geïnteresseerden. Het congres 
heeft als actueel en controversieel thema: pande-
mieën, een onderwerp waar toekomstige artsen ze-
ker mee te maken zullen krijgen. Tijdens het congres 
zullen vooraanstaande sprekers, zoals Jaap van Dis-
sel (hoogleraar infectieziekten LUMC), Jim van 
Steenbergen (epidemioloog RIVM) en Koos van der 
Velden (hoogleraar sociale geneeskunde UMC St. 
Radboud) ingaan op vragen als: Hoe ontstaan pan-
demieën en op welke manier is men er op voorbe-
reid? Kunnen pandemieën een rol spelen als wapen 
van terroristen? En wat staat ons te wachten als er 
ondanks alle preventiemaatregelen toch een pande-
mie uitbreekt? De dag wordt afgesloten met een ca-
baret, borrel en een spectaculair feest. 
Zaterdag 28 februari 2009 - Jaarbeurs Utrecht. Toe-
gang congres € 10,-. Diner en feest: € 5,-. Zie voor in-
formatie en kaartverkoop: www.stichtingmic.nl. 

STUDENTENPASTORAAT

OVERIG

STUDENTENZAKEN 

ALGEMEEN
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Niels Agatz, PhD candidate at the 
Rotterdam School of Manage-
ment, in the department of Deci-
sion and Information Services, has 
been awarded with a Rubicon 
grant by the Dutch Organisation 
for Scientific Research (NWO). 
Thanks to this grant, he can get 

research experience abroad. Niels will go to Georgia 
Tech, School of Industrial and Systems Engineering 
(USA) for a period of 12 months.

Dr. E.F. van Beeck (Erasmus MC) heeft de Umbra Eras-
mi toegekend gekregen vanwege zijn vijfentwintig-
jarig dienstverband.

Professor Giovanni Facchini (1970) 
is per 1 januari 2009 benoemd tot 
hoogleraar in de Macro-Economie 
bij de capaciteitsgroep Algemene 
Economie van de Erasmus School 
of Economics. Facchini promoveer-
de in 2001 aan de Universiteit van 
Stanford in de VS. Hij is hiervoor 

verbonden geweest aan de Universiteit van Illinois in 
Urbana Champaign (VS) en de Universiteit van Essex 
(GB) en heeft hij ook gedoceerd aan o.a. Hong Kong 
University of Science and Technology (China) en de 
Universiteit van Sao Paolo (Brazilië)

Joris van de Klundert is per 1 janu-
ari 2009 benoemd tot hoogleraar 
Bedrijfsvoering van Zorgorganisa-
ties bij het instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidszorg 
(iBMG). Naast het hoogleraar-
schap wordt hij sectieleider van 
de sectie BZO.

EUR fellows voor jonge onderzoekers
Vijf veelbelovende, jonge onderzoekers aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam krijgen een EUR-Fellow-
ship van 200.000 euro. Met dit bedrag kunnen zij de 
komende vier jaar onderzoek verrichten:
dr. Marion Smits (Erasmus MC), geen foto

dr. Peter Achterberg 
(Faculteit der Sociale 
Wetenschappen)

dr. Mehmet Berk Ataman 
(Rotterdam School of 
Management, Erasmus University)

dr. Marijke Huisman
 (Faculteit der Historische en 

Kunstwetenschappen)

dr. Menno van Zelm
 (Erasmus MC)

fotosoap door ype driessen

3HOOG
Na drieenhalf jaar Olivier, 
Pien en Karlijn wonen er in 
Rotterdam vanaf augustus 
2008 vier nieuwe bewoners in 
3hoog: 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



DONDERDAG 22 JANUARI
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie M. van Diepen (ESE)
Dynamics and Competition in Charitable Giving

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie J. Yang (ESE)
Towards the Restructuring and Co-ordination Me-
chanisms for the Architecture of Chinese Transport 
Logistics

VRIJDAG 23 JANUARI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie S.M. de la Rie (Erasmus MC)
Eating Disorders and Treatment from Different 
Perspectives

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie S.T. Trautmann (ESE)
Uncertainty in Individual and Social Decisions: 
Theory and Experiments

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie M. Emmer (Erasmus MC)
The Onset of Bubble Vibration

WOENSDAG 28 JANUARI 
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie . K.G.L. Hermans (Erasmus MC)
Unraveling of the Major Defects in Prostate Cancer

13.45 uur
 Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J.B. van der Net (Erasmus MC)
Towards Genetic Prediction of Coronary Heart Di-
sease in Familial Hypercholesterolemia

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie A.H.P. van Son (Erasmus MC)
Functional Prognosis of Long-term Outcome after 
Traumatic Brain Injury: A Prospective Cohort Study

VRIJDAG 16 JANUARI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie T. Li
Informedness and Customer-Centric Revenue 
Management

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie J.E. Baars 
Hard to Reach? Hepatitis B Vaccination among  
High-Risk Groups

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Oratie dr. I. Dittmann
benoemd tot hoogleraar Corporate governance 
and managerial accounting
“The Structure and Level of Executive Pay”.

MAANDAG 19 JANUARI
16.00-17.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Winterlezing ‘Rechtsgeschiedenis en rechtssy-
steem’ georganiseerd door de Faculteit der Rechts-
geleerdheid
Spreker: prof.dr. Laurens Winkel

WOENSDAG 21 JANUARI
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J.E.M. Hartman (Erasmus MC)
Motor Performance following Chemotherapy for 
Childhood Cancer

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie A.E. Smit (Erasmus MC)
Blinking and the Brain Pathways and Pathology

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie C.A.G. Van Mieghem (Erasmus MC)
CT Coronary Angiography: Validation and Clinical 
Implementation
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DONDERDAG 29 JANUARI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie A.S.K. Wong (ESE)
Derivates in Dynamic Markets

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie A.M.D. Kooistra-Smid (Erasmus MC)
Molecular Epidemiology of Staphylococcus aureus 
Nasal Carriage and Wound Colonization in a Burn 
Centre

13.30 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
R. Segers (ESE)
Advances in Monitoring the Economy

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
R.P. van den Dool (ESE)
Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuur-
lijke personen

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

WETENSCHAPS
AGENDA

Advertentie

 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 het campus-
café. Alle berichten voor deze rubriek, dus ook de 
studiemededelingen, 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 29 janu-
ari a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiter-
lijk op dinsdag 20 januari. De daarop volgende 
nummers verschijnen op 12 en 26 februari, 12 en 
26 maart, ev. Deadline telkens 9 dagen voor ver-
schijning (op dinsdagen om 12.00 u.)



adverteren op deze pagina? 010-4081115 of mail naar erasmusmagazine@em.eur.nl info: erasmusmagazine.nl

zoekt
Parttime programmeurs (.NET)

Goede verdiensten
Bel of e-mail: 010-213 45 81

mineke@mvsd.nl

Vrolijke, spontane studente gezocht
Wil jij € 25/keer verdienen met knutselen, 
tekenen, puzzelen etc.? Dit zijn nl. de hobbies 
van onze dochter van 4 als ze uit school komt. 
Wij zijn op zoek naar een oppas voor 
2 middagen p.w. (ma. di. of  do) van 15-18 u. 
in R’dam-Hillegersberg. Eventueel samen met 
vriendin (i.v.m. collegeroosters, vakantie etc.). 
Reacties naar: marchien@stevense.net

Account Managers gezocht
Fulltime / Parttime

Product: online commercial ruimte
Site: www.addiscount.com

(Internationale) loopbaanmogelijkheden 
ook na je studie. 

Eigen tijdsindeling en goede verdiensten. 
 Stuur je CV naar g.baartmans@addiscount.com

t.a.v Gemma Baartmans 0164-262200

TULIP INN ROTTERDAM 
zoekt per direkt een enthousiaste 

collega om als 

nachtportier 
receptiediensten te draaien in een 3*** 

hotel in het centrum van R’dam

Ca. 70 uur p.m. Werktijden van

23.00-07.00 uur.

CV richten aan

management@tulipinnrotterdam.nl

t.a.v. Alice van Wijngaarden

tel: 010 4134790.

www.tulipinnrotterdam.nl

Voor leuk werk, 

De Pelgrim, 
restaurant/Bierbrouwerij.

 
Je c.v. naar 
pelgrim@pelgrimbier.nl

Het RJSO zoekt een orkestmedewerker!

De vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest (RJSO) zoekt 

een betaalde part-time medewerker voor ondersteuning van 

bestuur, andere vrijwilligers, leden en dirigent(en) bij uitvoerende 

en vertegenwoordigende werkzaamheden. Het RJSO wil zich 

de komende tijd verder professionaliseren en profi leren als hét 

jeugdorkest van Rotterdam. Wij zoeken een medewerker die de 

uitdaging aandurft om deze ambitie te helpen realiseren. 

De vereniging RJSO bestaat uit 3 verschillende orkesten en telt 

in totaal ruim 100 leden in de leeftijd van 10-26 jaar. Alle orkesten 

geven jaarlijks diverse concerten in de regio Rotterdam. Het grootste 

en oudste orkest gaat regelmatig op tournee naar het buitenland.

Meer informatie: www.rjso.nl.

VERKEERSSCHOOL 

AVANTI
Hoog slagingspercentage 

bij het eerste examen 

(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen 

Examendatum direct bekend 

Stadhoudersweg 6e 

Telefoon 

(010) 4673820 / 4679448 

e-mail: info@avantirijschool.nl

www.avantirijschool.nl

EuroCollege Hogeschool
(ECHS) 
particuliere school in centrum van 
Rotterdam, zoekt

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten 
met pit en ambitie.

Wij hechten veel belang 
aan inhoud, representatie en 
betrouwbaarheid. 
ECHS biedt versnelde en begeleide 
MBO & HBO opleidingen aan.
Zie www.eurocollege.nl voor 
impressies
Informatie : e.vandewalle@dimu.nl
Sollicitaties : solliciteren@dimu.nl 
t.a.v. drs. Mw J. van Gelder.

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      
�secretarieel en 
�receptie-werk 
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THE DUTCH 
ARE QUITE OK
During an international job interview, we 
must be aware of our own identity. Even the 
Dutch have no reason to be ashamed of who 
they are, says Nanette Ripmeester, an expert in 
the field of international labour mobility.

On 17 December she held a workshop about apply-
ing for international jobs. To twenty students she 
explained how one can actually distinguish oneself 
using one’s own identity. “The demand for unique-
ness increases all the time. In an ever-larger world, 
cultural differences are the perfect way to distinguish 
yourself from others in the labour market.” 
Ripmeester started her workshop by mentioning a 
series of aspects Dutch people must be aware of: The 
direct approach of the Dutch is not always under-
stood or appreciated by people from other countries: 
“The Dutch rather like their approach for being hon-
est and open but this is often regarded rude in other 
countries”.
The direct approach of the Dutch can often be 
recognised in job interviews at Dutch businesses. A 
recruiter from Holland will literally ask a candidate 
to list three things the person is bad at. In England 
the same question will be phrased differently and the 
candidate will be asked to mention three points he or 
she can still improve on.
In addition, many people from abroad are amazed 
about Dutch management culture. The Dutch want 
to hear each and every opinion and team spirit is 
paramount. Ripmeester knows a story about a 
Japanese manager in Holland who would regularly 
ask his Dutch co-workers for ideas. They would send 
him feedback by email, including criticism. Interest-
ingly, the Dutch will always hit the ‘reply all’ button. 
Consequently all the criticism can and will be read 
by everybody, which the Japanese manager cannot 
understand. His Dutch colleagues publicly criticise 
him on his ideas, making him look bad in front of 
everybody; how can they do that?      
Is there hope for the Dutch? “There certainly is”, 
Ripmeester says. “The cultural differences apply 
both ways. Acceptance of cultural differences by an-
other culture is what matters. In Japan it is expected 
that foreigners adapt fully to the Japanese way of 
doing things. In Britain and Ireland however, toler-
ance levels towards other cultures are much higher. 
The Dutch and their direct approach do well in these 
countries.” Check www.labourmobility.com for more 
information. JL 

The promotion of independence has become one of 
the defining features of the different Erasmus Uni-
versity faculties. RSM’s style of teaching for in-
stance, clearly demonstrates this. There mainly are 
large lectures and few small workgroups. It is also 
show in how Erasmus University students live, as 
there is no on-campus accommodation. In contrast, 
at University College Utrecht (UCU) approximate-
ly six hundred students live and study on-campus. 
Within the college grounds, everything the students 
need, can be found, including the academic and resi-
dential buildings, the dining hall, the gym, the bar 
and an open quadrangle. It sounds good.
Nevertheless, many students enjoy the free lifestyle 
around studying at RSM. It is free from the con-
straints of an on-campus living and studying rou-
tine. At the same time it requires a lot more self-mo-
tivation to do homework and study, but this is what 
most students in Holland are used to. So what is it 
like to live in an exclusively student community? 
 “I really enjoy it here,” says Babette Steenken, a 
student and resident at UCU. “My friends all live 
on-campus and everything I do is here. Plus, if I 
don’t feel like cooking and doing the dishes after-
wards, I can just go to the dining hall. A lot of stu-
dents tend to stay within the ‘bubble’, and rarely go 
off-campus.” Babette is currently in her second 
year at UCU, and although life is good for her, 
there are some negative side-effects of the UCU 
system. “Students can choose what to major in, 
and so they select all the subjects required for that 
major, but there is a limit to the available places per 
subject, and if you don’t get in, you’re pretty much 
screwed.”
The educational system at UCU is completely dif-
ferent from that of Erasmus. At UCU the focus is 
on small workshops of up to 25 students. There are 

only a few guest lectures throughout the year. As a 
result, a very personal and friendly atmosphere 
and close community is created, allowing for stu-
dents to feel more at home at the university. Some 
even go to their workgroups in their pyjamas. 
The students’ introduction to the university is also 
conducted with a very family-like approach. Whilst 
during our Eureka Week students are assigned 
guides who will show them around town, inform 
them of life in Rotterdam and party with them; stu-
dents at UCU are assigned to ‘families’ each with 
‘parents’, who act as their guides. “At first, I 
thought it was a bit ridiculous,” says Sarah Garten-
mann, a first-year UCU student. “But now I really 
appreciate it, and I have noticed how helpful it was 
to others who have a slightly shyer nature.” 
A major aspect of all universities in Holland, in-
cluding UCU, is the system of fraternities. Yet 
there are stark differences between the fraternities 
in Rotterdam and those at UCU. Casper van der 
Ven, a UCU student and recently inaugurated fra-
ternity member explains: “We have thirty mem-
bers, and about forty alumni. We, Disputum Pri-
mus Erectus, are the largest and oldest fraternity at 
UCU and this year we are celebrating our tenth an-
niversary.” Despite its small size though, there are 
many formalities and a strict hierarchy which every 
member must respect or, like in any other fraterni-
ty, they will face the consequences.
There are many more notable differences between 
UCU and Erasmus. Most involve this concept of an 
almost family-like community and a very personal 
approach, including birthday parties almost every 
night and exclusive productions by the university 
theatre club – Sticky Surface Society. However, to 
really find out what all the buzz about on-campus 
living is, perhaps it must be experienced first-hand.

LIVING IN A HAPPY BUBBLE
University College Utrecht is the international honors college of Utrecht University. Not only 
does it provide education, it also hosts its students. They live a rather different life than stu-
dents at Erasmus University.  text Mark van der Maas

INTERNATIONAL
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 international@em.eur.nl

There is a peaceful atmosphere around UCU.
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STUDENTS ENGAGED IN 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Despite the financial crisis, corporate social responsibility has gained increasing 
attention from businesses and from society as a whole over the past years. In addi-
tion, Erasmus University is starting to adopt programs that teach the importance 
of sustainable development. Students are inspired and the Sustainable Development 
Foundation is a great example. 
                                                             text Zvezde Klingenberg photography Ronald van den Heerik

Even though RSM’s Business and Society 
Management Department (BSM) is unique in 
Europe, it still focuses on academic research 
mainly. Serious and committed practical stu-
dent involvement and initiatives are lacking. 
Six RSM students recognized the unexploited 
opportunity and great potential of a student-led 
social initiative and decided to establish the 
Sustainable Development Solutions foundation 
(SDS). 
The students have different backgrounds – 
coming from Poland, Italy, Ghana, Holland, the 
Czech Republic, Indonesia and Turkey. Yet they 
share a similar story: They are all determined to 
“help communities in need with valuable initia-
tives”. In order to assist poor communities in 
economic activity, the first initiative of the team 
involves setting up an educational programme 
for an orphanage in Romania, aimed at provid-
ing orphans aged sixteen to eighteen with the 
necessary skills for their future careers, in other 
words: to better prepare them for their futures. 
The project will also entail a field trip to visit 
the orphanage, in which the team will evaluate 
whether the educational program is imple-
mented. In addition, they will conduct some 
field research if necessary. The team co-operates 
with Assisting Children in Need (ACN), which 
has worked in Romania for many years and is 
willing to support and advise the project. Addi-
tionally, the team is supported by RSM, as well 
as the BSM department of the university. 

Expanding  Apart from putting the 
educational programme – which teaches the 
orphans English and ICT skills – the SDS 
foundation also gathers funds from companies 
for the books and computers needed for the 
programme. Therefore, the foundation hopes 
that companies will support their initiative by 
means of donations. Amilcar van der Horst is 

a second-year IBA student and is responsible 
for the commercial relations team of the SDS 
foundation. According to him, SDS stands out 
from other foundations: “We are more efficient 
than other foundations and charities, which 
spend a considerable amount of their funds 
on administration costs and salaries. In our 
sincere belief of the need to create sustainable 
solutions for the world’s underprivileged, we 
are committed to pay for a large portion of costs 
on trips to further improve efficiency.” Amilcar 
is already thinking ahead about how to expand 
the foundation in the future. “Initially we will 
build simpler and easier-to-monitor projects. 
However, in the long run we aim to add the 
dimension of innovative thinking and new-
generation solutions that are based on social 
entrepreneurship so as to create self-sustaining 
projects. This could range from projects such 
as aiding the marketing of products from de-
veloping countries through cooperation with 
the Centre for the Promotion of Imports from 
Developing Countries (CBI) in Rotterdam, to 
setting up micro credit facilities in impoverished 
parts of Africa.” 
Maciej Witkowski, second-year IBA student 
and Chairman of the SDS foundation, empha-
sises the importance of the support the founda-
tion gets from RSM. “We are very thankful to 
RSM and the BSM Department for their will-
ingness to help us and advise on matters when 
necessary”. He recognizes the benefits of close 
cooperation saying: “We hope this will make it 
easier for us to get into contact with companies 
who are willing to support us, as we eventually 
will need to acquire funds to make our current 
and future projects succesful.” 
Are you interested to know more about SDS? 
Or do you want to provide funds to support the 
project? Email sdsfoundation@gmail.com or visit 
the SDS website at  www.sdsfoundation.org 

FilmFest
The International Film Festival Rotterdam (IFFR) opens 
just about now.  It is one of my favorite activities in Rot-
terdam – hip, creative, shocking, fun, non-scientific.  Sure, I 
could be working, but sometimes I prefer to do nothing 
(I have written about this before).  And this seems to be a 
cyclical fact of life for many of us.  Each year, during the 
period of late January to early February, many profession-
als in Rotterdam are away from the office, away from the 
computer, sitting inside dark cinemas, watching, learning, 
feeling, thinking.  
Should the Vice-Dean (my boss) be worried about me?  
Won’t this hurt my productivity?  Maybe, but sometimes 
scientific work has to stop in order to become something 
better. And a great way to paradigm shift is to enter the 
art world and see as many creative cross-cultural films as 
possible.  
The 38th International Film Festival Rotterdam opens on 
21 January with world premiere of The Hungry Ghosts, a 
film by US director and actor Michael Imperioli (he was 
Christopher in the Sopranos).  A few years ago it was 
Brokeback Mountain.  But the best part of filmfest is not 
the mainstream films, but the unusual ones.  These are 
the things that can really make an impact.
Can you imagine sitting through 6 hour film with no 
sound, only a collage of images from home movies from 
the 1970s?  Or sitting through a 90 minute movie that has 
no images, only a blank screen and various changing 
sound-scapes?  Well that’s the beauty of the IFFR – you 
can discover things that you would never find on the reg-
ular run of the Pathe.  
And not to be missed is the surprise film – a film that is, 
well, a surprise on the last Friday night.  Last year it was 
Lars and The Real Girl (fabulously shot very near the small 
town in Canada where my sister lives), and the year be-
fore it was a 3 or 4 hour David Lynch film “Inland Empire” 
with Laura Dern (I confess to only making it almost 
through two hours).
And what does it all mean?  What do any of these films 
mean?  Well I don’t think that really matters much.  It’s 
the absence of specific meaning, of any attempt at cohe-
sive interpretation that makes the film festival such an 
extraordinary test of strength for an academic. As Susan 
Sontag said, “Interpretation is the revenge of the intellect 
upon art.”  Educated people always try to make sense of it 
all.  And if we stop and just watch as many beautiful crazy 
provocative films as possible, we might just learn to enjoy 
a different kind of ride to knowledge, happiness, and so 
on.
 Jonas Mekas (2001) “As I was Moving Ahead, Occasionally 
I saw Brief Glimpses of Beauty”
 Jonas Mekas, an 80+ year old avant garde film maker, 
again offered a truly amazing collection of sound-capes 
ranging from the towers coming down in 9/11 (he was in 
NY) to Andy Warhol’s funeral (he was also there).

Gail Whiteman is associate professor at RSM
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Chairman Maciej Witkowski (second row, on the right)
with the other five SDS-students.

Gail Whiteman
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To speak a second language fluently, is an enor-
mously valuable asset. For one, you learn new words 
and expressions which may not exist in your own 
language. The Spanish verb ‘empalmar’ for example 
cannot be easily translated into English or Dutch; go-
ing straight to work after having gone out is not un-
usual for the Spanish. A ‘gezellig’ cookie to go with 
your tea is so normal in Holland, but what exactly is 
this Dutch concept of ‘gezelligheid’?

Reading English  Covadonga García 
Calvo (23) from Vigo near Barcelona does a Manage-
ment master programme at Erasmus University. She 
arrived in Rotterdam last August and she will soon 
return to ESADE University in Barcelona. “My Eng-
lish has improved fast since I came here. In Spain we 
never had to read so many pages in preparation for 
the classes. Here we do and as they are all in English, 
I spend a lot of time on this”, Covadonga says. Fel-
low student Clara Gutierrez Zafra (22) from Barce-
lona sometimes has difficulty following everything 
that is said during the classes at Erasmus University, 
“especially when other exchange students speak, be-
cause they all have their own accents. Nevertheless, 
one gets used to it”, she explains. Clara has become 
more confident in speaking English. “My vocabulary 
has increased, especially in everyday use.” 
Marin Schuerman (22) from Rotterdam went to 
Barcelona to do a Master programme International 
Management. Her English is now at a professional 
level after a language course in New York, but before 
she went to Spain her Spanish was still in need of im-
provement. “In order to be able to study here, I first 
did a language course in Malaga. Now I understand 
pretty much everything said in Spanish during my 
classes here”, she says. Marin is surprised at the 
poor English skills of her teachers in Spain. “They 
often construct weird sentences. I also notice that 

many Spanish class mates are not confident in speak-
ing English. That is a pity because it makes working 
together often difficult.”

Few Similarities  Marketing and In-
novation student Andreu Ferrer (22) has come to 
the Netherlands mainly to improve on his English. 
“Everybody speaks English fluently here, so I can 
practice with everybody”, Andreu says. “Span-
ish and Catalan, my native languages, are Roman 
languages. Dutch and English are Germanic lan-
guages.” Andreu points out exactly this way why 
many Spanish find English so difficult: There are few 
similarities. Ever since the 1960s, when tourism took 
a flight, the Spanish have had the reputation of being 
bad English speakers. Yet increasingly, it is expected 
of them to approach sun lovers and skiers in English, 
even if it is broken English. Many tourists however 
never realize that the Spanish did not grow up with 
the English language. Until recently it was not a 
compulsory subject in schools and the language of 
neighbour France was considered more useful. 

Paries Ghilton  One of the reasons why 
the Dutch speak English relatively well is because 
many films and a lot of music are in English. The 
Spanish primarily listen to music from Spain and 
former colonies in Latin America. English hit songs 
are only played occasionally on the radio. People 
hum along as hardly anyone knows what is actu-
ally sung. Movies are dubbed into Spanish. The old 
dictator Franco decided it had to be that way so he 
could control what was being said in these movies. 
And because a film industry cannot be changed 
overnight, movies are still being dubbed. In addition, 
many Spanish do not see the need to be able to speak 
English. They are proud of their own world language, 
spoken by more than 400 million people. It goes even 

as far as the pronouncing of the name of rock band 
U2 by the Spaniards as ‘U dos’. Paris Hilton is called 
Paries Ghilton. If you do pronounce these names the 
English way you risk being found ‘pijo’ by others 
which means being a little too posh. The Spanish 
apparently travel little and before the rise of low-cost 
carriers a trip abroad was unaffordable for many 
people. And why even bother, many think for good 
reason. After all, Spain offers sunny weather to enjoy, 
endless beaches, mountains and snow, and last but 
not least: the delicious Spanish kitchen.

THE SPAIN EXCHANGE
Meeting new people, getting a taste of a new culture and getting to know yourself better: 
These can be reasons for students to venture abroad for a while. Another important advan-
tage: In another country you will learn another language.    text and photos Hieke Voorberg

Tips for learning another 
language
Proper preparation prior to your stay in a 
country with a different language is key. 
Take extra language courses and start these 
at least three months before departure. This 
way you build up confidence and increased 
knowledge of the language. Upon arrival, 
switch to the other language immediately. 
Dare to speak. People who feel ashamed of 
making mistakes need much more time to 
become fluent speakers. Do not be afraid 
to ask, even during classes when you find 
yourself not understanding what your 
teacher is saying. Try to read a free newspa-
per each morning. These often use simple 
language. Join a language-exchange pro-
gramme. This will provide you with a buddy 
who likes to teach you his or her language. 
Listen to music often and try to translate 
the song texts. Move into a (student) house 
with local students or flatmates, and if you 
really want to learn the language well: find 
yourself a date. But beware: you may stum-
ble upon the love of your life, in which case 
chances are your stay will extend beyond a 
single exchange visit. 

Andreu came to Holland because he believes 
people speak such good English 

Marin does her homework on a 
sunny Barcelona terrace

Covadonga explores Dutch cities in her spare time
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Polar bears at Blijdorp Zoo
Cold winter days do not invite one to leave the 
house. But the polar bear quite likes the cold tem-
peratures. As the species is in great danger due to 
global warming and its effects on melting ice caps, 
the polar bear is becoming more and more popular 
all over the world. Visit the new snow world, called 
Arctica, at Blijdorp Zoo, here in Rotterdam. It was 
built for the polar bears and allows the visitor to 
watch the polar bears above and under water. Ac-
cording to Blijdorp, the two polar bears living at 
the zoo like their new home a lot and do not mind 
people watching. Maybe they will be fed when you 
are there and you can see them in real action. Find 
out more about the polar bears at Blijdorp, either 
through their website: www.blijdorp.nl or at www.
youtube.com/diergaardeblijdorp. 

Alberto Giacometti
For the first time in twenty years an exhibition is 
showing pieces of the famous Swiss sculptor Alberto 
Giacometti in The Netherlands. Being one of the 
greatest and most influential sculptors of the twen-
tieth century, the exhibition in the Kunsthal follows 
up its earlier exhibitions of extraordinary sculptors. 
Showing his most famous pieces, the exhibition 
includes pieces that have never been seen in The 
Netherlands. Giacometti combines influences from 
Cubism and African art. For everybody interested 
in twentieth century sculptural art, this is definitely 
worth a visit. Even if you are not yet such an art 
lover, it would be great to give it a chance and visit 
the Kunsthal. There are usually several different 
exhibitions to see, so there is definitely something 
for everybody. For students the entry is only 5 euro 

and if you like the Kunsthal, a yearly pass only sets 
you back 25 euro. Take a friend and head for the 
Kunsthal! www.kunsthal.nl

Rotterdam in beeld
Also at the Kunsthal is an exhibition of works of 
Jaap Rozema. After working 37 years for the AD 
newspaper, the best and most famous pictures of 
Rotterdam by Rozema are now on display. Putting 
the people of Rotterdam in the center of his photos, 
the impressions captured by Rozema give visitors 
a chance to travel back in time and get a unique 
insight into the past of this historical city. Find 

out more about the people from Rotterdam, about 
big happenings in the past and about events that 
strongly influenced the city’s development. The 
small exhibition will last until 14 February. If you 
want to know more about Rotterdam, go there and 
find out now!

Stars
Wandering through Rotterdam these days, you 
might have already discovered some of the many 
art projects decorating the city center. The city 
council of Rotterdam is reviving its inner city and 
with installations all over the city center they show 
people where the new heart of Rotterdam is beating, 
in Dutch: “Hier bonkt het nieuwe hart van Rotter-
dam”. The most impressive project is definitely the 
stars on the Nationale Nederlanden building next 
to Central Station. If it has not drawn your attention 
yet, you should pass by Central Station and have 
a look; it is worth it! You should not wait too long 
though, since the installations will only last until the 
end of January. So hurry and see the stars shining 
on the buildings of Rotterdam.

Erasmus Student Service Centre:the 
central service point for students. 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/esscinter-
national 
 

New opening hours Library in 2009 
Starting on the 5th of January 2009 the University 
library will have new opening hours for the Infor-
mation and Circulation desk. In order to improve 
service to it’s customers the new opening hours 
will be: 
Information Desk and 
Circulation Desk: 
Monday - Thursday 09.00 am. - 06.00 pm. 
Friday 09.00 am. - 04.45 pm. 
The opening hours of the reading rooms remain 
unchanged.  
Reading Rooms  
Monday - Friday  08.00 am - 10.30 pm. 
Saturday 09.00 am. - 05.00 pm.  

E S S C
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Christian Mathis
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Waarom de eend? “De eend is meer dan een vervoersmiddel, het is een beleving. De 2CV staat, met zijn voor- 
en nadelen, voor het absolute hoogtepunt van de Franse auto-industrie. De voordelen zijn vooral de esthetiek, 
het geluid, de geur, het veercomfort en bovenal de eenvoud. De nadelen zijn het ontbreken van degelijkheid 
zoals je die bij Duitse auto’s vindt, de maximum snelheid van 130 kilometer per uur en het ontbreken van een 
vijfde versnelling.”

Toch rij je er in. “Ik voel me thuis in deze auto. Het is een klein woonkamertje op de weg. Het is weliswaar pri-
mair een verzamelobject, maar in de tweede plaats toch ook echt een vervoermiddel. Hij staat bij mij altijd bin-
nen en als het regent hoeft hij niet naar buiten. Een eend kan namelijk, hoe paradoxaal ook, niet zo goed tegen 
water.”

Waarom deze tweede studie? “Het is vooral een verbreding van mijn opleiding. Je ontwikkelt er een juridisch 
analytisch vermogen dat zeer bruikbaar is in de praktijk. Maar het is niet creatief. Op dat vlak word je de eerste 
twee jaar van deze studie geheel niet geprikkeld. Om die reden zal het door sommigen ook wel als een droge 
studie worden ervaren, denk ik, maar het kan niet anders. Je moet je de materie nu eenmaal eigen maken. Ik 
verwacht wel dat er in de master meer leven komt in de studie.”

Werk je? “Ik heb drie jaar geleden een studentendraagteam opgericht onder de naam ‘Draagkracht’. Het team 
bestaat uit ongeveer vijftien studenten, die vier tot vijf keer per week worden ingezet om bij een begrafenis de 
kist te dragen. We zijn verbonden aan een uitvaartbedrijf in de regio Utrecht. In Rotterdam, Den Haag, Leiden 
en Tilburg wordt dit op soortgelijke wijze door studenten gedaan. De mensen die ervan gebruikmaken zijn er 
enorm blij mee, dat jonge, representatieve mensen de kist dragen. We werken gedisciplineerd maar met empa-
thie, zonder ons emotioneel te laten gaan. Je moet natuurlijk wel professioneel blijven. En het is een succes. Zelf 
heb ik twee jaar meegedragen maar nu richt ik me alleen op de organisatie.”

Maarten van Essen, tweedejaars Nederlands recht, 
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Ede
Woonplaats: Den Haag           tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Surströmming
Juist, surströmming. Wat is dat? Een traditionele 
Zweedse delicatesse die zijn oorsprong heeft in 
Noord-Zweden. Het is zure Oostzee-haring die 
op een traditionele manier ingemaakt is. Net 
als veel traditionele gerechten in andere landen 
– dit is geen uitzondering – speelde surström-
ming vroeger een veel belangrijkere rol dan nu. 
Een reden kan de unieke geur zijn waardoor je 
het niet zomaar overal kunt eten. Het wordt 
alleen buiten gegeten. Wij als uitwisselingsstu-
denten hebben het al geprobeerd en geloof me, 
jij en je buren zullen er nog dagen aan herin-
nerd worden als je het blik binnenshuis opent. 
Vandaag de dag wordt surströmming nog altijd 
gemaakt van haring uit de Oostzee en meestal 
in het voorjaar. Na de vangst wordt het in vaten 
gedaan die in de zon gezet worden om een aan-
tal maanden te kunnen gisten. Hierna wordt de 
vis ingeblikt en gaat het gistingsproces nog een 
half jaar door. Er komt dan genoeg gas vrij om 
de blikken iets te doen uitzetten, zo krachtig is 
het. Pas dan kun je het eten. Surströmming is te 
vinden in alle Zweedse supermarkten. Vanwege 
de hoge druk in de blikken is er ook een potenti-
eel gevaar. Daarom hebben de grote luchtvaart-
maatschappijen het sinds 2006 niet meer aan 
boord van hun vliegtuigen en is het zelfs niet 
meer te koop op de luchthavens.
Het bereidingsproces stamt uit het verleden, 
toen er nog geen koelkasten en vriezers waren. 
Men moest creatief zijn in het vinden van 
manieren om eten houdbaar te maken. Het 
gisten doet dat uitstekend. De vis wordt lang 
houdbaar en rot niet. Tegenwoordig eet men 
surströmming met een speciaal soort dunge-
sneden brood in grote vierkante plakken dat 
zacht of knapperig kan zijn, niet te verwarren 
met gewoon knäckebröd. Meestal maakt men 
er sandwiches van met nog een aantal ingre-
diënten en een glaasje Zweedse wodka, maar 
bier, water of koude melk doen het ook prima. 
De surströmming is vaak het hoogtepunt 
tijdens een feestelijke gelegenheid. Wat mij 
betreft kan het ook niet anders, want de geur is 
zo overweldigend dat je je nergens anders meer 
op kunt concentreren. De geur is ook de reden-
waarom het zo beroemd is geworden en er is 
zelfs een surströmming museum in het plaatsje 
Skeppsmalen in Noord-Zweden. 

Vytautas Serys is economiestudent. In januari keert 
hij na een half jaar uit Zweden terug naar Rotterdam. 

Vytautas


