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Na de succesvolle alumnidagen in 2008 organiseert de
Erasmus School of Economics wederom een dag speciaal
voor alle economische alumni. Deze dag zal een koppeling hebben met de openingsdag van de 25e EFR Business
Week en wordt georganiseerd in samenwerking met de
EAV en de andere alumniverenigingen aan de ESE.
Er wordt nog gewerkt aan het definitieve programma, maar
we kunnen u nu al verklappen dat het een spektakel gaat
worden met verschillende topsprekers, waaronder:
Mr. Klaus, President Tsjechië
Mr. Juncker, Prime Minister Luxembourg
General Van Uhm, Chief of Defence Military Netherlands
Mr. Heemskerk, Chairman Executive Board Rabobank
Mr. Ackermann, CEO Deutsche Bank
Mr. Lafley, CEO Procter & Gamble

Binnenkort ontvangen alle alumni van de ESE het definitieve
programma per post en per email. Houdt u daarnaast de alumniwebsite in de gaten: http://www.eur.nl/ese/informatie_voor/
alumni/. Hier vindt u informatie over alle ontwikkelingen op
alumnigebied.
De alumnicommissie van de EFR hoopt vele alumni te mogen
begroeten op 31 maart 2009.
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Bestuur

'Chinese' Erasmus onthuld
De ‘op een na oudste, nog traceerbare’ alumnus, I.E. Batenburg (11 april 1918), onthulde tijdens de eerste algemene alumnidag van
de EUR op 8 november een beeld van Erasmus. De oudste alumnus, P. van Zuuren (27 december 1913) had andere verplichtingen.
Batenburg werd per golfkarretje van het M-gebouw naar het beeld gereden, alwaar hij de laatste tien meter per rollator aflegde.
Het beeld is geschonken door J.J. Spanjer van het autobandenbedrijf VMI uit Epe. Zijn zoon studeerde aan de Erasmus Universiteit
af als econoom, zijn dochter is hier nog bezig met haar studie. De bronzen Erasmus, die erg veel weg heeft van het origineel in
de binnenstad, is vervaardigd door een Chinese kunstenaar. “Drie jaar geleden zag ik bij het afstuderen van mijn zoon Joost een
Erasmus-beeld. Dat bleek van polystyreen te zijn, een universiteit onwaardig. Ik dacht: ‘dat moet en kan beter’”, motiveerde Spanjer
zijn donatie.
De eerste algemene alumnidag van de EUR was een succes: zo’n negenhonderd oud-studenten kwamen opdagen, velen met kinderen voor wie een speciaal programma werd verzorgd. Collegelid Kees van Rooijen vergeleek de rijen voor de inschrijving met de
incheckbalies van Schiphol. “Ik had bijna De Kuip afgehuurd, zodat daar eindelijk ook eens wat kon worden gevierd.”
Gert van der Ende, redacteur Erasmus Magazine

Foto: Ronald van de Heerik

Als EAV zijn wij natuurlijk trots dat ook onze oudste leden nog zo betrokken zijn bij hun Universiteit !

V.l.n.r. de heren Van Rooijen, Batenburg en Spanjer
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EAV

Desiderius Dies 2008
Een Rotterdams thema, zo moet het EAV-bestuur deze keer gedacht hebben voor de viering van de 18de Desiderius Dies op 4 november 2008. Het
bleef ook dicht bij huis; een bezoek aan het Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam (GHR).
Zij, die nog colleges van professor Lambers hebben gevolgd, zullen
teruggedacht hebben aan zijn beschouwelijke en aanstekelijke verhalen
over de wereldhaven. Daar gaven de programmaonderdelen dan ook alle
aanleiding toe. Bij ondergaande zon en tussen mistvlagen door voer de
representatieve “Nieuwe Maze” van het GHR het EAV-gezelschap eerst
door de Rotterdamse haven. Containerschepen, zeereuzen met daarop
weer schepen voor afbouw, de nieuwe Rotterdam, het gleed onder het
genot van een aperitief allemaal voorbij.  
Eenmaal terug in het Havengebouw werd het gezelschap ontvangen op de
17e verdieping. Vandaar een prachtig uitzicht over stad en havens.
Het serieuze gedeelte van de avond werd ingeleid door EUR-alumnus drs.
Pieter van Essen (1973) . Met zijn 27-jarige GHR-ervaring – thans is hij
directeur Procesindustrie & Massagoed – loodste hij het gezelschap de
positie van de Rotterdamse haven in de 21ste eeuw in.

Marktaandelen en beschouwingen over de grootte van toekomstige schepen
en de voorzieningen die hiervoor moeten worden getroffen passeerden de
revue. Rotterdam is al lang geen oliehaven meer. Het aandeel van de containeroverslag is even groot. Het strategisch beleid is nu onder meer gericht
op het inrichten van Rotterdam als energiehaven. Voor het ontvangen van
de grootste schepen in zijn klasse wordt Maasvlakte 2 ontwikkeld. Giganten
die 15.000 TEU aankunnen, moeten daar voor de chemie en containers
terecht kunnen als enige locatie in Europa. Het gronduitgiftebeleid is gericht
op de toekomst. Waal-/Eemhaven, de fruithaven, de Botlek en Europoort
worden opnieuw ingericht en de Maasvlakte wordt verder ontwikkeld voor
containers, ruwe olie, ertsen en kolen. Plaats zal moeten worden gemaakt
voor opslag van alternatieve energiebronnen uit andere continenten.



Twee grote LNG-terminals zijn reeds op Maasvlakte 2 ingepland met
daarnaast nog eens vijf nieuwe energiecentrales in andere havengebieden.
Verbeterde technologie voor kolenverwerking zullen leiden tot uitbreiding
van de twee bestaande kolenterminals en tot de bouw van twee nieuwe
kolencentrales. Ook zal op de Maasvlakte een groot windenergiepark verrijzen en zijn er vergevorderde plannen om biodiesel- en bio-ethanolprojecten
te realiseren. Rotterdam bereidt zich voor op haar toekomst en wordt hierbij
ondersteund door diverse wetenschappelijke instituten.   
Naadloos op de lezing van Pieter van Essen sloot de lezing aan van dr.
ir. Rob Stikkelman, directeur Center for Port Innovation and Regional
Development van TU Delft. Zijn lezing ging over de vraagstelling of er
gelaveerd moet worden tussen olie en kolen, of overstag moet worden
gegaan naar gas en olie. De energiebehoefte groeit versneld, zij het niet
in Europa, en  leidt weer tot toenemende spanning tussen vraag en aanbod
van olie en gas. Min of meer zeker is dat de mondiale gasproductie rond
2045 zijn top zal hebben bereikt en dat de Nederlandse gasvelden over 20
jaar nagenoeg zijn uitgeput. De voorraad kolen biedt nog enig perspectief,
ook in prijsstelling. Mogelijk gaat biomassa in de toekomst een grotere
rol spelen, maar het Nederlands aanbod is te verwaarlozen. Vandaar dat
naar import moet worden gekeken. Omdat de Rotterdamse haven nog
sterk afhankelijk is van olie, pleitte Stikkelman voor flexibiliteit en het
aanleggen van infrastructuren op systeemniveau. De aanpak hiervan is
zeer grootschalig, overstijgt de scope van de huidige bedrijven en vergroot
de onderlinge afhankelijkheid. Als voorbeelden noemde hij de Multi fuel
syngas infrastructuur en het CO2-transport en -opslagnetwerk.
Na de lezingen kon nog een blik worden geworpen in het Haven
coördinatiecentrum. EAV-organisator Antos Zimmermann kan terugkijken
op een geslaagde Desiderius Dies 2008. n
Alfred Pop
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Economie

Najaarslezing voor alumni
op 11 december 2008
Aansluitend aan onze ALV organiseerde de Erasmus School of Economics
(ESE) de Najaarslezing voor haar Alumni. Zij deed dit in samenwerking
met de EAV en de nieuw opgerichte Kring van Economen en met, zoals
inmiddels gebruikelijk, de onontbeerlijke steun van de EFR.  
De spreker, professor Han Bleichrodt, ingeleid door de prodecaan professor Casper de Vries, houdt een intrigerend betoog over de waarde van
gezondheid. Zijn vraag is: wat is in het kader van de kosten van de gezondheidszorg een mensenleven waard, of liever gezegd: wat is een gewonnen
levensjaar van een mens waard?
KOSTEN GEZONDHEIDSZORG PER GEWONNEN LEVENSJAAR
BEGRENZEN
De Raad voor Volksgezondheid en Zorg adviseerde onlangs de overheid dat
slechts behandelingen die minder kosten dan € 80.000 per gewonnen levensjaar in goede gezondheid, mogen worden vergoed. Dit soort bepalingen wordt
in diverse andere landen ook gehanteerd, met name het Verenigd Koninkrijk
kent binnen zijn National Health Service (NHS) nog strakkere normen.
Critici vinden dit angstaanjagend, anderen vinden het onethisch. Maar als
we onbeperkt vergoeden, zullen de kosten van de gezondheidszorg onverantwoord stijgen, terwijl burgers ook van de overheid verwachten dat zij  de
kosten van de gezondheidszorg in de hand houdt.
De kosten per gewonnen levensjaar kunnen overigens ook bij andere uitgaven worden gemeten. Het is opmerkelijk dat die kosten bij bestrijding van
milieuvervuiling vele malen hoger zijn dan die in de gezondheidszorg. Per
gewonnen levensjaar wordt bij milieuprojecten gemiddeld wel $ 4 miljoen
besteed, tegen ca. $ 27.000 gemiddeld in de gezondheidszorg. De spreker  
vraagt zich dan ook af of het verwijderen van de asbestplaten uit het dak
van de aula van de EUR wel een verantwoorde investering is, als de kosten
per gewonnen levensjaar daarbij  een slordige $ 7 miljoen bedragen!
REKENMETHODES VOOR KOSTEN GEZONDHEIDSZORG
VERBETEREN
Professor Bleichrodt is een uitgesproken voorstander van het toekennen
van een waarde aan een gewonnen levensjaar.  Het leidt tot betere besteding van publieke middelen en komt de zichtbaarheid van gemaakte keuzes en de transparantie van het gezondheidsbeleid ten goede. Maar als de
overheid dan dit soort keuzes voor ons maakt, moet dat wel gebeuren met
behulp van betrouwbare rekenmethodes. En die rekenmethodes en met
name hun betrouwbaarheid komen nog voor verbetering in aanmerking. Hij
licht dat toe aan de hand van voorbeelden en grafieken. Zo neemt hij zijn
gehoor mee door de verschillen in benadering van enerzijds het ‘Expected
Utility Model‘ (verwacht-nuttheorie) en anderzijds de volgens hem voor
economische beslissingen veel betere ‘Prospect Theory’, die ook psychologische inzichten meeneemt. Corrigeren voor de kwaliteit van leven is
daarbij essentieel. De zogenaamde ‘Standard Gamble’ heeft volgens hem
in ieder geval afgedaan.



Prof. de Vries

Prof. Bleichrodt

IRRATIONELE KEUZES ZO VEEL MOGELIJK VERMIJDEN
Individueel maken mensen vaak nogal irrationele keuzes, die door psychologische factoren worden beïnvloed. Zij kunnen veelal niet goed omgaan met
kansen. Afwegen van baten en problemen, kansen en bedreigingen, kosten
en verminderen van risico’s daardoor, dit alles wordt in de praktijk van alledag slechts gevoelsmatig en veelal weinig rationeel gedaan. Daarbij is de
keuze om iets niet te doen, óók een beslissing. Kleine uitgaven die een leven
kunnen redden worden vaak niet gedaan. Zo dragen maar weinig fietsers
door het verkeer daadwerkelijk een fietshelm, terwijl een dergelijke kleine
investering de kans op een fataal ongeluk aanzienlijk  verkleint.
Het boeiende betoog gaf veel stof voor discussie en stemde tot nadenken.  
De bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde netwerkborrel in
restaurant Siena. n
Arie Fakkert
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Universiteit

Adieu voor
Universiteits
beiaardier Mar
en welkom
voor Mathieu
Van 1971 tot ver in 2008, dus 37 jaar lang, bespeelde Mar
Bruinzeel het carillon van de Erasmus Universiteit en gaf
hij daar lessen. Hij is nu 67 jaar en vindt het tijd om het
stokje over te dragen. Daarvoor heeft hij Mathieu Polak
gepolst en daarna voorgedragen als zijn opvolger. De
positie van Universiteitsbeiaardier is in Nederland uniek;
vandaar dit dubbelportret.
Het carillon van de Erasmus Universiteit was een geschenk van de
gemeente Rotterdam aan de toenmalige Nederlandse Economische
Hogeschool voor zijn 50-jarig bestaan. De toren is in een laat stadium aan
het toenmalige gebouwencomplex toegevoegd. Leen 't Hart fungeerde als
adviseur en speelde in 1968 het inauguratieconcert.
Voor kenners lijkt het vreemd dat de basklokken bovenin zitten, maar de
architect vond destijds dat het oog ook wat moest. De plaats van de toren
ten opzichte van het hoge institutengebouw is akoestisch niet ideaal. Met
de uitbreiding van de gebouwen in de afgelopen jaren ontstaat meer een
campusidee en staat het carillon weliswaar centraal, maar bij verdere uitbouw op het universiteitsterrein zou je kunnen denken aan een vrijstaande
toren in het middelpunt van de campus.
Mar Bruinzeel (1941) combineerde zijn studie orgel aan het Rotterdams
Conservatorium bij Arie J. Keijzer met beiaardlessen in Delft en
Amersfoort bij Leen 't Hart. Hij behaalde na het Staatsdiploma voor beiaard het Einddiploma van de Nederlandse Beiaardschool.
Mar Bruinzeel was al beiaardier in Naaldwijk en Zwijndrecht en verving
af en toe Leen 't Hart in Delft en Rotterdam, toen hij benoemd werd
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na zijn verhuizing naar
Drenthe zegde hij zijn functies in Naaldwijk en Zwijndrecht op en kreeg
benoemingen in Drachten, Heerenveen en Meppel. Maar de EUR heeft
hij altijd aangehouden.
In 1978 behaalde hij de eerste prijs in het concours van de Nederlandse
Klokkenspel Vereniging op de Domtoren in Utrecht. Hij maakt deel uit
van het bestuur van de NKV. Van zijn hand verschenen composities
voor beiaard en bewerkingen van klassieke en populaire melodieën.
Gedurende tien achtereenvolgende jaren bespeelde hij in de zomer het
carillon in Jeruzalem.

Eigen studio
Mar Bruinzeel volgde in 1971 Leen 't Hart op, die sinds de ingebruikneming
van 1968 de lessen had verzorgd. Hij begon met lesmateriaal dat 't Hart
had achtergelaten, maar ging ook zelf materiaal schrijven. Hij gaf de lessen op een oefenklavier, gebouwd door de heer Barto en wat betreft de
klank gerenoveerd door Ger Menkveld. In 1971 stond het oefenklavier nog
in een hok in de kelder. Al snel verhuisde het naar een kamertje in het
hoofdgebouw. Nu staat het alweer 25 jaar in de benedenverdieping van
de carillontoren, die van trappenhuis is getransformeerd tot een heuse
studio. Al die jaren gaf Mar iedere woensdag vier tot zes leerlingen elk
een half uur les. Daarnaast verzorgde hij bespelingen ter gelegenheid van
de dies van de universiteit, de opening van het academisch jaar en van
eredoctoraten.
Van freelancer tot vast dienstverband
Mar kreeg in 1971 een freelance aanstelling, die in 2001, toen bij zijn
dertigjarig jubileum zijn taak eens onder de loep werd genomen, werd
omgezet in een vast dienstverband bij de Stichting Welzijn, nu de Stichting
Studentenvoorzieningen. Afspraken voor de bijzondere bespelingen lopen
via het Bureau van de Pedel. Bij zijn afscheid, tijdens een lunch met de
Dienst Studentenvoorzieningen, ontving Mar een beeldje van de reizende
Erasmus en op 7 november 2008, toen hij de uitreiking van eredoctoraten
muzikaal omlijstte, werd hij opnieuw in de schijnwerpers gezet.
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Veel leerlingen van de Zuid-Hollandse eilanden
Mar heeft in die 37 jaar 70 leerlingen gehad. Veel van hen kwamen van de
Zuid-Hollandse eilanden en hadden affiniteit met kerkmuziek en praktische
ervaring als organist, waren dus pedaalspeler. Maar ook de pianisten
onder de leerlingen konden snel uit de voeten, ze hadden bovendien een
voorsprong op het manuaal door hun toucher. Vier leerlingen zijn doorgestroomd naar de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Het zijn Laura
Meilink, Marianna Marras, Henk Bruggeman en Ronald Zeelen.
Opvolger
Mar koos Mathieu Polak als opvolger vanwege diens ervaring met les aan
amateurs.
Mathieu Polak geeft sinds 2000 in Amersfoort een cursus beiaardspel voor
amateurs. In totaal heeft hij nu 20 studenten begeleid, van wie er 10 zijn
doorgestroomd naar de beroepsopleiding. Voor Mathieu staat bij het lesgeven aan amateurs het speelplezier voorop. Talent is mooi meegenomen,
maar ijver is onontbeerlijk.
Traditie en vernieuwing
Anno 2008 is er in Rotterdam minder instroom van nieuwe leerlingen.
De studenten hebben het druk, de studieduur is ingekort, dus hebben de
studenten overvolle agenda's. Maar personeelsleden en HOVO-studenten
mogen ook meedoen. Per 1 november 2008 zet Mathieu het werk van
Mar in eerste instantie ongewijzigd voort, immers wat goed is moet je
koesteren en vasthouden. Maar op den duur zal hij de balans tussen

Mathieu Polak (1972) studeerde piano aan de conservatoria van Utrecht
en Zwolle bij Ton Hartsuiker, Alwin Bär en Rudy de Heus. Van de laatste
vooral leerde hij methodiek. In 1997 behaalde hij het diploma Docerend
Musicus. In 1999 behaalde hij in Amersfoort zijn diploma beiaard 1e
fase, na studie bij Bernard Winsemius, Todd Fair en Arie Abbenes. In
Amersfoort is hij tijdens zijn 2e fase studie (1999-2000) begonnen met
lessen aan amateurs. Momenteel studeert hij in Utrecht bij Caroline
Ansink en Jeroen d'Hoe voor Masters in compositie.
Mathieu treedt op als pianist, zowel solo als begeleiding, en hij geeft
carillonconcerten in de zomermaanden. Hij behaalde in 2002 twee
tweede prijzen, voor interpretatie en improvisatie, tijdens het NKVconcours in Enkhuizen.

traditie en vernieuwing een eigen accent geven. Daarom gaat Mathieu
samenwerking zoeken met andere takken aan de Universiteit. Zo denkt
hij met Kunst- en Cultuurmanagement iets te ondernemen voor 'integrale'
benadering van beeld en muziek. En hij wil dieper ingaan op de methodiek:
welke spieren gebruik je om een bepaald effect te bereiken. Hoe kom je
daar achter en omgekeerd, hoe kan je die kennis toepassen. Daarvoor kan
hij zijn licht opsteken bij de Medische Wetenschappen en de inzichten
benutten bij het schrijven van studiemateriaal. n
Laura Meilink-Hoedemaker
oud-leerling van Mar Bruinzeel

Mar Bruinzeel (r) in gesprek met zijn opvolger Mathieu Polak
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Alumni

Strijden voor kinderrechten,

Samen komen Rotterdam en Unicef tot 21 november 2009
in actie voor kinderrechten. Unicef en Rotterdam helpen
elkaar bij het verbeteren van de leefomstandigheden
van kinderen. Zowel in Rotterdam als in de rest van de
wereld.
Door een jaar lang samen met alle inwoners, bedrijven, scholen en
verenigingen in Rotterdam in actie te komen voor kinderrechten hopen
de gemeente Rotterdam en Unicef de leefomstandigheden van kinderen
te verbeteren. Het hele jaar door zal er bij evenementen, culturele en
sportieve activiteiten aandacht gevraagd worden voor kinderrechten. Zo
zal Unicef actief aanwezig zijn op het Dunyafestival en het Zomercarnaval.
Kledinginzamelaar KiCi haalt het hele jaar kleding op in Rotterdam waarvan de opbrengst ten goede komt aan Unicef. En iedere maand staat een
andere deelgemeente in de schijnwerpers waarbij een bestaande buurtactiviteit in het teken zal staan van kindvriendelijkheid en Unicef.



Op www.rotterdam.nl/unicef
leest u meer over alle
activiteiten rondom
Rotterdam Unicef Stad.
‘Iedereen kan in actie komen’
Iedereen kan meedoen en er zijn allerlei verschillende manieren om te
participeren. Denk aan een inzamelingsactie met uw bedrijf, vriendenclub,
school of sportvereniging of meer inhoudelijk een seminar of debatavond
over kinderrechten. Dit kan natuurlijk ook in combinatie met een veiling of
een benefietdiner. Alle bijdragen, groot én klein, zijn welkom: giro 3210.
Voor meer informatie over het initiëren van een actie kunt u bellen of
mailen met Hans Post: h.post@jos.rotterdam.nl, 06-23268668.
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ook in Rotterdam
Jan-Willem Hoogeweegen is sinds maart
2008 hoofd Marketing & Communicatie
bij Unicef Nederland. Van 1987 tot 1993
studeerde hij bedrijfseconomie aan de
Erasmus Universiteit.
Jan-Willem Hoogeweegen: ‘Ik was voor
Unicef op veldreis in Kirgizië en was zeer
onder de indruk van de problemen die de
kinderen daar hebben en de werkwijze
van Unicef. Een van de problemen is de
slechte voeding. Door gebrek aan jodium
en andere micronutriënten, lopen kinJan-Willem in een zout
deren groei- en mentale achterstanden
fabriek in Kirgizië.
op. Unicef pakt dit aan door te zorgen
dat jodium aan zout wordt toegevoegd en dat meel en maaltijden wel
essentiële vitaminen en mineralen bevatten. Innovatief en effectief!'
Rotterdam en Unicef, hoe komen deze twee partijen
samen?
‘Samenwerken staat centraal bij Unicef zeker als partijen doelen hebben
die goed op elkaar aansluiten. Rotterdam en Unicef willen samen de leefsituatie voor kinderen verbeteren. Unicef zet zich wereldwijd in voor kinderen en hun rechten en voert in 155 landen hulpprogramma’s uit. Rotterdam
wil de leefsituatie van kinderen in de stad verbeteren. Kinderrechten zijn
universeel daar kun je op alle niveau’s voor in actie komen.’
Toch verschillen de leefomstandigheden van een
kind in een dorp in Afrika nogal van een kind in
Rotterdam…
‘Natuurlijk is er verschil en hebben de urgente problemen van kinderen
in Afrika, Latijns Amerika en Azië alle aandacht van Unicef. Maar tegelijkertijd gelden kinderrechten voor álle kinderen. Een kind in Afrika heeft
allereerst goede zorg nodig, schoon drinkwater, onderwijs en bescherming tegen hiv en aids. Unicef heeft grootschalige hulpprogramma’s om
ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen deze hulp krijgen.
Tegelijkertijd groeit mijn eigen zoon op in Rotterdam en ook voor hem is
het belangrijk dat zijn omgeving veilig is. Kinderen in Rotterdam moeten
zich veilig van school, naar het zwembad en naar de sportclub kunnen
verplaatsen. Ze hebben er recht op zich beschermd te voelen tegen de
gevaren in een stad. Ook dat is belangrijk en daarom gaat eenvijfde
deel van de opbrengst van alle activiteiten rondom Rotterdam Unicef
Stad naar het Rotterdamse project Kindlint dat er voor gaat zorgen dat
kinderen zich veilig door de stad kunnen verplaatsen.’
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De opbrengst van Rotterdam Unicef Stad gaat naar:
- Unicef en projecten voor kinderen wereldwijd
Iedere dag leven wereldwijd miljoenen kinderen in armoede en extreem
moeilijke omstandigheden. Ze moeten werken om te overleven, uren lopen
voor een beetje water of krijgen ziektes die met één prik voorkomen hadden
kunnen worden. Unicef helpt kinderen en hun ouders met als doel de leefomstandigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door het
verbeteren van het onderwijs, of te zorgen voor toegang tot schoon water en
goede gezondheidszorg.

Voor € 20 kan Unicef een
kind inenten tegen zes
gevaarlijke ziektes: difterie,
mazelen, kinkhoest, polio,
tuberculose en tetanus.

- Rotterdam Kindlint
Een deel van de opbrengst van alle inzamelingsacties voor Rotterdam Unicef
Stad gaat naar het Rotterdamse project ‘Kindlint’. Kindlint is een route waarlangs kinderen zelfstandig, veilig en prettig naar allerlei opvang-, onderwijs
en vrijetijdsvoorzieningen kunnen lopen of fietsen. Het doel van Kindlint is
dat kinderen zélf op pad kunnen; spelend van de ene plek naar de andere.

Spelende kinderen Schouwburgplein R’dam



Over Unicef
Opkomen voor de rechten van kinderen, dat staat centraal in het werk
van Unicef.
Als kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties is Unicef actief in
vrijwel alle lidstaten die het Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd.
Unicef heeft wereldwijd veldkantoren en voert hulpprojecten uit op het
gebied van onderwijs, schoon drinkwater, gezondheidszorg, hiv en aids en
bescherming. Samenwerking staat daarbij centraal, zo werkt Unicef bij het
uitvoeren van de hulpprojecten met lokale en internationale hulporganisaties én met regeringen.
Bij natuurrampen zoals de Tsunami, of bij een hongersnood zoals in de
Hoorn van Afrika, geeft Unicef noodhulp. Het gaat dan om voeding voor de
allerkleinsten, om schoon drinkwater en de eerste benodigdheden om te
overleven. De meeste hulpprogramma’s zijn echter structureel en worden
zo opgezet dat lokale gemeenschappen of regeringen het programma zelf
op de lange termijn kunnen overnemen.
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In Nederland brengt Unicef de rechten van kinderen onder de aandacht
door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar armoede onder kinderen in
Nederland. Of door de kindvriendelijkheid van gemeentes onder de loep te
nemen. Altijd met het doel het leven voor kinderen beter te maken. Het feit
dat Rotterdam een jaar lang Unicef Stad is, sluit hier mooi bij aan.
Word lid van Unicef
Natuurlijk kunt u - naast het organiseren van een actie voor Rotterdam
Unicef Stad - ook structureel bijdragen aan het werk van Unicef. Door lid te
worden bijvoorbeeld. Voor een bedrag van 10 euro per maand kan Unicef
drie kinderen voorzien van schoon drinkwater. Voor meer informatie over
het werk van Unicef: www.unicef.nl n
Jan-Willem Hoogeweegen
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EITC/OMV Symposium

'Toezicht door private partijen: de panacee voor alle kwalen?'
Op 26 maart 2009 organiseert het Erasmus Instituut
Toezicht & Compliance in samenwerking met de
Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid een
symposium over toezicht door private partijen.
Tijdens het symposium staan wetenschappers en vertegenwoordigers van toezichthouders stil bij de vraag in hoeverre
toezicht aan private actoren kan worden overgelaten en wat
de betekenis daarvan is voor het publieke toezicht. En daarnaast bij de vraag op welke wijze deze nieuwe vormen van
toezicht in de praktijk worden uitgeoefend en in hoeverre deze
vormen van toezicht effectief zijn. Zij nemen het toezicht in
twee sectoren onder de loep: toezicht op financiële markten
en toezicht op de milieumarkt.

Meer informatie
Kijk voor het complete programma, de kosten en wijze van
inschrijving op www.toezichtencompliance.nl/activiteiten

		 Programma
13.15 Welkom en registratie
13.45 Opening door dagvoorzitter Prof. mr. H.M. Vletter- van Dort,
		 hoogleraar Bank- en effectenrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
en hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
14.00 Ontwikkelingen in het toezicht
Prof. mr. A.T. Ottow, hoogleraar economisch publiekrecht Europa
Instituut Universiteit Utrecht
14.20 Toezicht op financiële markten
Prof. dr. S.G. van der Lecq, bijzonder hoogleraar pensioenmarkten
Erasmus Universiteit Rotterdam/ manager monitor financiële
sector Nederlandse Mededingingsautoriteit
14.40 Toezicht op financiële markten
PM, Autoriteit Financiële Markten
15.00 Toezicht op de milieumarkt
Prof. dr. J. de Ridder, hoogleraar bestuurskunde Rijksuniversiteit
Groningen
15.20 Toezicht op de milieumarkt in de praktijk
Dr. J. Blenkers, directeur VROM-Inspectie/ Regio Zuid-West
15.40 Pauze
16.00 Plenaire discussie o.l.v. de dagvoorzitter
16.30 Afsluiting en borrel

ALUMNIbijeenkomst in HISTORISCH MUSEUM
Op 9 april a.s. organiseert het Alumni & Corporate Relations Office van de EUR een Alumnibijeenkomst voor
alle EUR alumni, in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam (NMR). Deze bijeenkomst staat in het teken van
Darwin. In 2009 is het 150 jaar geleden dat Darwin zijn spraakmakende 'On the Origin of Species' publiceerde.
Publicatie van dit werk bracht een discussie op gang die voortduurt tot op de dag van vandaag. Gastspreker is
Bart Leeuwenburgh (1960), wetenschappelijk onderzoeker aan de Faculteit Wijsbegeerte van de EUR. U kunt
deze avond ook de door het NMR en het Erasmus MC ontwikkelde tentoonstelling 'H5N1 - De evolutie van een
griepvirus' bezoeken.
	Programma
18.30-19.00 uur

Ontvangst met koffie, thee en broodjes

19.00-19.15 uur 	Welkomstwoord door prof.dr. S.W.J. Lamberts, Rector Magnificus
19.15-20.00 uur 	Lezing ‘Darwin in Domineesland’ door Bart Leeuwenburgh
20.00-20.30 uur 	Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.30-21.30 uur 	Bezoeken tentoonstelling ‘H5N1 – De Evolutie van een griepvirus’
21.30-22.00 uur 	Afsluiting met een drankje
Mocht u geen brief hebben ontvangen en zich nog niet via het EUR Alumni Netwerk hebben aangemeld, dan kunt u ook een email
sturen naar alumni@smc.eur.nl.

Alumnieuws
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Onderzoek

'Oeps, ik wijk af van de rest,
doe er wat aan!'
Voor het eerst is een experiment gedaan dat laat zien welke
hersenprocessen betrokken zijn bij conformisme. Dat mensen geneigd zijn hun mening aan te passen aan die van
anderen is bekend. Nu is ook bekend welke processen in de
hersenen ervoor zorgen dat we onze mening gaan aanpassen aan die van een ander. Dit publiceerde een RotterdamsNijmeegse groep onderzoekers op 15 januari 2009 in het
toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Neuron.
Als we zien dat we afwijken van de groep gaat er een fout-signaal af in
de hersenen. Ons 'oepsgebied' wordt erg actief, het beloningsgebied daarentegen juist minder. Dat is samen zo’n sterk signaal dat we fout zitten
dat we ook geruime tijd later dezelfde fout niet nog eens maken, schrijven
de onderzoekers in Neuron. Het gedragsonderzoek werd gedaan in het
Erasmus Behavioural Lab en de scans in het Donders Instituut.
Sociaal in je eentje
Om de hersenprocessen die betrokken zijn bij sociaal gedrag te meten in
een éénpersoons-scanner is listigheid en creativiteit nodig. De onderzoekers
bedachten hiervoor de volgende opzet: proefpersonen moesten in hoog
tempo 222 gezichten op aantrekkelijkheid beoordelen op een achtpuntsschaal. Nadat ze zelf hun punt hadden gegeven werd een hogere, lagere
of gelijke score getoond. In de instructie werd ze verteld dat die score het
gemiddelde oordeel van anderen was die ook aan de test hadden meegedaan, en dat ze dat cijfer te zien kregen om het verblijf in de scanner wat
minder saai te maken. Na de opdracht werd er samen nog wat gedronken en
gekletst, waarna de onderzoeksleider binnenkwam met dezelfde foto's en de
mededeling dat er iets mis was gegaan met de dataregistratie en of de proefpersoon nog even snel de scores opnieuw kon invullen. Zonder uitzondering
schoven mensen hun oordeel op in de richting van het getoonde gemiddelde.
Er was wel veel individuele variatie in de mate waarin men opschoof, maar
er was niemand die niet op zijn minst een beetje bijdraaide.
Het is voor het eerst dat de neurobiologische basis van zulk complex
sociaal gedrag is onderzocht. ‘Social neuroscience’ is dan ook een piepjong vakgebied. ‘We laten hier zien dat je ook complex sociaal gedrag zo
kunt modelleren dat je het kunt onderzoeken in een fMRI-scanner’, aldus
Vasily Klucharev, postdoc onderzoeker bij de vakgroep Marketing van de
Rotterdam School of Management, Erasmus University en gedetacheerd bij
het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud
Universiteit Nijmegen.
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Foutmelding
Het afwijken van de groep wordt in de hersenen ervaren als een straf: aan
de ene kant wordt het gebied in de 'Rostral cingulate zone' extra actief:
de fout wordt opgemerkt. Maar het gebied dat beloning verwacht, de
'Nucleus Accumbens', wordt juist minder actief.
"Juist dat laatste blijkt de beste voorspeller voor conformisme," aldus
Klucharev. "Bij wie de beloningsverwachting sterk onderdrukt werd,
werd later de sterkste aanpassing van de mening gevonden. Een volledig
automatisch proces, waarbij je dus in een splitsecond het verband leert
tussen een bepaald gezicht, je eigen score, die van de sociale groep en
op basis daarvan een uur later je oordeel aanpast in de richting van de
groep. Bedenk hierbij dat het hier gaat om aanpassing aan de mening van
onbekenden, en dat er geen directe straf of beloning wordt gegeven."
Neuromarketing
Hoe kunnen deze bevindingen nu worden toegepast op bijvoorbeeld het
gebied van het consumentengedrag? Co-auteur Ale Smidts, hoogleraar
Marketing Research aan RSM, stelt: ‘Het gedrag van relevante personen in je omgeving (binnen het gezin of binnen de peer group) en de
daarmee samenhangende sociale normen hebben een sterke invloed op
het consumentengedrag. Ons onderzoek toont aan dat een zeer basaal
en automatisch proces aan dit aanpassingsgedrag ten grondslag ligt.
Dit fundamentele proces verklaart bijvoorbeeld waarom bij hotelgasten
het hergebruik van badhanddoeken substantieel toeneemt, als er in hun
hotelkamer een kaartje hangt met de boodschap '75% van de gasten in
deze hotelkamer hergebruiken hun badhanddoek'. Het expliciet maken van
de sociale norm geeft een sterke hersenimpuls om het gedrag aan te passen. In het algemeen is reclame erg bepalend voor het stellen van normen
en dus in het beïnvloeden van gedrag. Directe observatie van anderen
werkt ook sterk normstellend. Kijk bijvoorbeeld naar bepaalde delen van
Amerika waar het een heel normaal verschijnsel is om dikke mensen te
zien. Ons 'oeps' gebied ziet 'dik zijn' dan niet meer als iets negatiefs, en
het eetgedrag wordt daardoor eerder in stand gehouden dan gecorrigeerd.
Paradoxaal is dat in zo’n situatie slank zijn en gezond eetgedrag juist zorgt
voor de basale ervaring 'ik zit fout'. n
Nadere informatie: Radboud Universiteit Nijmegen, Vasily Klucharev,
tel. (024) 361 0981, e-mail: v.klucharev@remove-this.donders.ru.nl
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Kennisdeling kan worden vergeleken
met het uitwisselen van giften
Het succes van bedrijven hangt samen met hun vermogen te vernieuwen. Wil een onderneming het aanwezige
potentieel van het wetenschappelijk en menselijk kapitaal
volledig benutten, dan moet zij pro-actief de aanwezige
netwerken in kaart brengen, deze managen en stimuleren.
Maar hoe komt kennisdeling eigenlijk tot stand? A.R. van der
Eijk stelt in zijn proefschrift Behind Networks: Knowledge
Transfer, Favor Exchange and Performance dat kennisdeling veel overeenkomsten heeft met de uitwisseling van
giften. Op deze manier is verklaarbaar waarom mensen
kennis uitwisselen terwijl ze daar niet toe verplicht zijn.
Hij promoveerde op vrijdag 30 januari jl.

Van der Eijk deed onderzoek bij twee Research & Developmentafdelingen
bij Nederlandse multinationals om de organisatie en het effect van de
uitwisseling van kennis te analyseren. In het bijzonder testte hij de stelling
dat creatieve en productieve onderzoekers zeer geneigd zijn om zich goed
binnen een sociaal netwerk te profileren en actief te zijn in het uitwisselen
van kennis. René van der Eijk concludeert dat kennisdeling plaats vindt in
de interactie tussen individuen. Als zodanig wordt dit proces ook in gang
gezet en in stand gehouden door individuele doelstellingen en drijfveren.
Hij concludeert dat kennisdeling kan worden gezien als een proces van
geven en nemen en het daarom vanuit het perspectief van het uitwisselen
van giften kan worden gezien. n
Het onderzoek van Van der Eijk is verricht in het Erasmus Research Institute of

Organisaties staan voor de uitdaging om de aanwezige kennisbasis uit te
breiden en te verdiepen door nieuwe kennis te ontwikkelen waarmee de effectievere en efficiëntere productie van nieuwe of verbeterde producten mogelijk
wordt. Het belang van kennis voor organisaties betekent dat een organisatiestrategie voor kennisontwikkeling, maar ook voor kennisdeling essentieel is.
Ontwikkeling van een kennismanagementstrategie begint met het besef dat
kennisontwikkeling een sociaal coöperatief proces is: dat wil zeggen dat kennisontwikkeling in essentie het gevolg van menselijke interactie is.

Management (ERIM), de gezamenlijke door de KNAW erkende onderzoeksschool
van Rotterdam School of Management, Erasmus University en de Erasmus School
of Economics. Aan ERIM zijn ruim 300 onderzoekers verbonden. ERIM organiseert
tevens het Erasmus Doctoral Programme in Business and Management voor de
opleiding van jonge, veelbelovende wetenschappers. www.erim.eur.nl

Beroepscode voor commissaris gewenst
Commissarissen willen verder professionaliseren en veranderen. De functie van commissaris is sterk aan verandering
onderhevig en de opvattingen van commissarissen over hun
eigen functioneren lopen uiteen. Een beroepscode met principes en regels voor de uitoefening van het beroep lijkt gewenst.
Dit is een van de conclusies in het Nationaal Commissarissen
Onderzoek 2008. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding
van prof.dr. Auke de Bos en dr. Mijntje Lückerath-Rovers, van
de Erasmus Universiteit Rotterdam, met medewerking van het
Nederlands Kenniscentrum voor Commissarissen.
Het Nationale Commissarissen Onderzoek 2008 werd donderdag
15 januari 2009, de Nationale Dag van Commissarissen en Toezicht
houders, gepresenteerd aan Jean Frijns. Aan het onderzoek hebben
417 commissarissen bij beursondernemingen, niet-beursondernemingen,
familiebedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties meegedaan. Het onderzoek was vooral gericht op de samenstelling van de RvC,
de relevante stakeholders en de zelfevaluatie van de RvC.
Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde commissaris nog steeds
een 'old boy' is:  man, gemiddeld 59 jaar oud en academisch opgeleid.
De commissarissen willen dit echter veranderen en wensen een meer
diverse samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd en opleiding.

Alumnieuws

Het takenpakket van de commissaris is toegenomen, evenals de aansprakelijkheid. De meerderheid van de commissarissen realiseert zich ook
duidelijk zijn taak ten opzichte van alle relevante stakeholders en wenst
niet alleen toezicht te houden voor werknemers, maar ook voor klanten en
de maatschappij als geheel.
Een van de opvallende resultaten uit het onderzoek is dat slechts in 65%
van de gevallen evaluaties met de gehele raad plaatsvinden, in 17% van
de gevallen gebeurt dit op individuele basis. Daarbij komt dat eenderde
van de commissarissen ervan overtuigd is dat er consequenties verbonden
worden aan slecht functioneren en dat deze consequenties bij nog geen
20% van de bedrijven schriftelijk zijn vastgelegd. Voor tweederde van de
bedrijven zijn de consequenties ongeschreven regels.  
De Bos en Lückerath concluderen dat de verdere professionalisering van
de commissaris nog meer vorm moet krijgen. De eisen aan een commissaris voldoen aan de criteria van een 'vrij beroep' en hierbij hoort een
beroepscode, die onder meer de profielschets, evaluaties en 'consequence' management regelt. n
Het rapport is te bestellen voor 10 euro op www.toezichtencompliance.nl/publicaties.
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Kring van Juristen

Prof. Maarten Kroeze volgt prof.
Marc Loth op als decaan van de
Rechtenfaculteit

Marc Loth ontvangt de Ad Fontes penning uit handen van de rector

Het begrip Oud & Nieuw had in de donkere decemberdagen
een aparte betekenis voor de juridische faculteit. Prof. Marc
Loth, die de faculteit meer dan vier jaar had geleid, nam
afscheid als decaan. Zijn opvolger komt uit de eigen club:
prof. Maarten Kroeze, hoogleraar Ondernemingsrecht.
Het lot is vaak onvoorspelbaar. Niet lang nadat Marc Loth wereldkundig
had gemaakt dat hij voor twee jaar zou bijtekenen als decaan, kreeg hij
een geweldig aanbod. De Hoge Raad der Nederlanden, 's lands hoogste
rechtsorgaan, bood Marc de functie van raadsheer aan met als speciale
taak het doorvoeren van een interne reorganisatie. En dus namen we op 18
december jl. afscheid van de decaan die de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
een heel ander gezicht gaf.
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De enorme inbreng van Marc Loth werd verwoord in speeches van rector
magnificus prof. Steven Lamberts en prof. Henk van de Bunt. De rector
roemde Marc's enorme drive om de faculteit kwalitatief sterker te maken
en tevens zijn grote inzet in het overleg van decanen. Als dank kreeg de zeer
vereerde Marc de Ad Fontes penning uitgereikt, de hoogste onderscheiding
binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. Van de Bunt somde Marc's
grootste prestaties op, waaronder het benoemen van liefst negentien nieuwe
hoogleraren, de implementatie van de Sanders Kwalificatie en het tot stand
brengen van het nieuwe bachelorcurriculum. Marc was bovenal een heel prettige collega, die verassend goed met kritiek of tegenslag omging, aldus Henk
van de Bunt. Marc Loth was een decaan die altijd veel aandacht had voor
het management van de faculteit: het besef dat het niet volstaat om goede
wetenschap te bedrijven, maar dat FRG haar prestaties ook moet uitdragen en
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Uiteraard geen afscheid zonder cadeaus. Naast een parachutesprong en veel
boeken, wijn en bloemen, kreeg de scheidend decaan het eerste exemplaar
van "Marc" uitgereikt: een eigen magazine, in navolging van andere 'grootheden' als Oprah, Youp en Linda! Diverse collega's, maar ook dochter Stephanie,
enkele studenten én drs. Arie Fakkert namens de EAV, hadden een stukje
geschreven voor en over Marc. "Een warm en prachtig cadeau", zo omschreef
Marc het later.

Kroeze (1970) is sinds juni 2004 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de EUR
en bekleedt sinds september 2007 tevens de functies van onderzoeksdecaan
en plv. decaan. Hij studeerde zelf aan de Universiteit Utrecht, waar hij in
2004 cum laude promoveerde. Maarten geeft aan dat hij het beleid van zijn
voorganger zal voortzetten: "Immers, Marc heeft veel in gang gezet: de onderwijshervorming, de nieuwbouwplannen, een nauwere samenwerking met de
beroepspraktijk en met buitenlandse universiteiten, om een paar zaken te
noemen. Belangrijk aandachtspunt op korte termijn is de onderzoeksvisitatie,
waarin de VSNU de kwaliteit van het facultair onderzoek beoordeelt." In een
snelle kennismaking kreeg Arie Fakkert van Maarten Kroeze de verzekering
dat ook hìj de alumni als een belangrijke relatie van de faculteit beschouwt!
Binnenkort wordt tijdens een dinertje nader kennisgemaakt. n

Na de lovende woorden voor Marc Loth, maakte prof. Lamberts bekend dat
prof. Maarten Kroeze per 1 februari 2009 de nieuwe decaan zal zijn. Maarten

Arnoud Houweling

dat goede relaties met de doelgroepen (zoals de beroepspraktijk, de studenten
en de media) belangrijk zijn. Niet toevallig kreeg onder Marc's 'regime' het
alumnibeleid een nieuwe impuls en werd de samenwerking met de Erasmus
Alumni Vereniging geïntensiveerd.

Prof. Kroeze (links vooraan) bekijkt het 'magazine van zijn voorganger'

Benoemingen
Het College van Bestuur is verheugd u te kunnen melden dat Pieter
ten Bosch per 1 februari 2009 is benoemd tot directeur Alumnizaken
en Corporate Relations (AZ&CR). Vooruitlopend op zijn aanstelling heeft
Pieter ten Bosch al met veel enthousiasme en inzet meegewerkt aan de
organisatie van de succesvolle alumnidag. Hij heeft inmiddels met een
aantal betrokken medewerkers binnen de universiteit gesproken.
Pieter ten Bosch is alumnus van de EUR (hij studeerde economie) en
werkte bij Shell, o.a. als treasurer, recruiter, finance en general manager
in verschillende financiële, HR en marketingfuncties.
De benoeming van Pieter vloeit voort uit het nieuwe alumnibeleid dat door
het College van Bestuur is goedgekeurd. In dit beleid staat hoe de Erasmus
Universiteit de fundamenten gaat leggen om de instellingsbrede relaties
met alumni te verstevigen. De oprichting van een Erasmus Alumni Advies
Raad en een instellingsbreed Universitair Alumni Overleg en het al draai-
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ende interactieve systeem voor relatiebeheer zijn daar voorbeelden van.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het alumnibeleid in nauwe samenwerking met de faculteiten en de alumniverenigingen wordt vormgegeven. Het College verwacht dat AZ&CR door het faciliteren van centrale
alumni-activiteiten, het opbouwen van een netwerk voor afstemming en
het delen van ervaring en kennis een belangrijke bijdrage zal leveren aan
de intensivering van de relatie met de alumni. Daarnaast gaat Pieter zich
ook bezighouden met Erasmusbrede sponsoring.
Gelet op het belang dat het College aan het instellingsbrede alumnibeleid
hecht, zal Jan Willem Oosterwijk in samenwerking met Pieter ten Bosch
nauw betrokken worden bij de uitwerking van het alumnibeleid.
AZ&CR maakt onderdeel uit van de stafafdeling Marketing en Communicatie
(SMC) dat onder leiding staat van een nieuw aangestelde directeur,
drs. Pieter Kuijt.
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Boekaanbieding voor
lezers EAV-Nieuws
Beperkte oplage

Erasmus, de universiteit van Rotterdam
Bij zijn vertrek als burgemeester van Rotterdam ontving Ivo Opstelten
namens de Erasmus Universiteit Rotterdam een boek met bijdragen van
zo’n vijftig EUR-hoogleraren over hun betrokkenheid als wetenschapper
bij het wel en wee van de stad. Bekende thema’s komen aan de orde:
stadsgeschiedenis, identiteit diversiteit sociale cohesie, gezondheidszorg, wereldhaven, economie, veiligheid openbare orde, duurzaamheid,
innovatief vermogen – en natuurlijk de beroemdste zoon van Rotterdam:
Erasmus.
Het boek had als een speciale omslag getiteld Opstellen voor Opstelten
en alle andere Rotterdammers - Ivo Opstelten was tien jaar lang de alom
stimulerende verbindingsman tussen stad en universiteit.
‘Erasmus Universiteit van Rotterdam’ gaat over de hedendaagse verbondenheid tussen stad en universiteit, Rotterdam als broed- en werkplaats van
de universiteit, waar stad én universiteit, stedelingen en wetenschappers,
beide beter van worden. n
182 blz., verrassend fotomateriaal
ISBN 978-90-806841-3-3
Er is nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Wilt u in aanmerking
komen voor een gratis exemplaar mail dan uw naam & adres naar
eav@erasmusalumnivereniging.nl.

JAARKALENDER 2009
27 februari Oratie Prof. dr R.M.J.P. Rikers

(FSW)

6 maart Oratie Prof. dr ir U. Kaymak

(FEW)

20 maart Oratie Prof. dr ir H. Boersma

(EMC)

26 maart Symposium Erasmus Instituut Toezicht & Compliance

(EITC)

27 maart Afscheid Prof. dr G.A. van der Knaap

(ESE)

31 maart Alumnidag Erasmus School of Economics

(ESE)

9 april Alumnibijeenkomst in teken van Darwin

(EUR)

17 april Oratie Prof. dr S.G. van der Lecq

(ESE)

28 mei Voorjaarsborrel EAV
3 juni Mandevillelezing
31 augustus Opening Academisch Jaar en Jaardiner EAV
2 oktober De Doelderdag

(FRG)

27 oktober Desiderius Dies
9 december Algemene Ledenvergadering EAV
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