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eerder vooral leek af te spelen op verre 
stranden, ook op de campus aanspoelde. 
Ruim tweehonderd vluchtelingen maak-
ten even deel uit van de campusgemeen-
schap. Dat raakte veel studenten en me-
dewerkers. 
Het meest bizarre vond ik misschien wel 
dat je de vluchtelingen die over de cam-
pus wandelden, bijna niet van ‘gewone’ 
Rotterdammers kon onderscheiden. 
Ja, het was wat vreemd dat er kinderen 
rondliepen, maar ze hadden zo bij mij 
om de hoek kunnen wonen. 
Langs het raam van mijn kantoor liep 
een stel met een baby die vrolijk vanuit 
zijn draagzak de campus over keek. Het 
stel zag er modern en op het oog gezond 
uit. Je zou jezelf bijna wijsmaken dat het 
allemaal wel meevalt om vluchteling te 
zijn. Tot we op het filmpje stuitten dat 
een persbureau van dit echtpaar met 
baby maakte, toen ze nog onderweg naar 
Nederland waren. Daaruit bleek dat ze 
maar net aan een bomaanslag in hun 
thuisland Irak waren ontsnapt, daarop 
besloten hun leven en hun familie ach-
ter zich te laten en te vertrekken met een 
paar tassen en een buggy. In het filmpje 
zie je dat ze grote delen van de reis rich-
ting Nederland te voet hebben afgelegd. 
Op weg naar een plek waar het veilig is 
en mensen beschaafd met elkaar om-
gaan.
En hoe goed ze hier ook zijn opgevan-
gen, als ik hoor dat er op de campus 
briefjes zijn verspreid waarop stond: 
‘No refugees’ dan zie ik dat ook hier het 
laagje beschaving van sommige mensen 
maar heel dun is.

Wieneke Gunneweg, 
Hoofdredacteur Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl
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Trefbaldiscussie
Zelfs een toch wat minder 
serieuze sport als trefbal 
drijft sommige deelne-
mers tot fanatisme. Tij-
dens het verder heel ge-
zellige toernooitje van 
ESN bij Erasmus Sport 
werd deze discussie over 
een spelregel gewonnen 
door de roze spelers. En 
soms heeft fanatisme 
zelfs effect: het roze team 
won namelijk niet alleen 
de woordenwisseling, 
maar ook het toernooi.



Een week lang ver-
anderde Erasmus 
Sport in een opvang-
centrum voor vluch-
telingen. Het was hét 
verhaal van de afge-
lopen maand. Begon 
die week nog met 
wat gemor van 
sportverenigingen, 
uiteindelijk liet de 
universiteit zich van 
zijn beste kant zien. 
Met sportmedewer-
kers die nachten 
doorhalen, vrijwilli-
gers die dagenlang 
voor vluchtelingkin-
deren zorgen en stu-
denten die aan alle 
kanten hulp bieden.

Het begon die dag, donderdag 
17 september, met een tweet. 
‘Vanaf vanavond worden 250 
vluchtelingen tijdelijk opge-
vangen in het sportgebouw 
van de Erasmus Universiteit’, 
schreef collegevoorzitter 
Pauline van der Meer Mohr, 
nog ruim voordat de Gemeente 
Rotterdam er mededelingen 
over wilde doen. ‘We kunnen 
nog niet zeggen of en wanneer 
er eventueel iets gaat gebeu-
ren’, was donderdag lang de of-
ficiële lijn. Maar het gebeurde 
wel, diezelfde avond nog.
Rond middernacht versche-
nen de eerste bussen op cam-
pus Woudestein, en in een 
sobere optocht trokken 213 
vluchtelingen het gebouw van 
Erasmus Sport binnen. Daar 
stonden vrijwilligers van het 
Rode Kruis en medewerkers 
van het Leger des Heils al ge-
reed met macaroni en verse 
koffie. In Sporthal 1 stonden 
de veldbedden klaar.
Op exact hetzelfde moment 
was er even verderop een 
groot feest aan de gang, 
wegens de sluiting van de 
Universiteitsbibliotheek. Zo 
stonden er aan de ene kant van 
het Q-gebouw vluchtelingen, 
en aan de andere kant feest-
gangers. Die waren zich wel 
bewust van de vreemde situa-
tie: “Ik vind het enigszins cru 
dat wij hier feesten, terwijl een 

paar meter verderop vluchte-
lingen opgevangen worden. 
Toch zou het jammer zijn om 
dit feest af te gelasten door 
deze ontwikkeling, die tegen-
stelling staat juist symbool 
voor hoe de wereld in elkaar 
zit”, vertelde een van de stu-
denten. Mooi gesproken.
De campus had er vervolgens 
144 uur lang een bijzondere 
groep bewoners bij: Afghanen, 
Iraniërs, Eritreeërs, en vooral 
Syriërs. Waar er eerst nog wat 
gemor klonk vanuit de sport-
verenigingen (‘het kwam wel 
een beetje onhandig uit deze 
week’), ontstond er al vrij snel 
de spreekwoordelijke rij van 
mensen die wilden helpen.
In een mum van tijd hadden 
zo’n 1200 mensen, vooral stu-
denten, zich aangemeld als 
vrijwilliger: spelen met de kin-
deren, voetballen met de tie-
ners en praten met de ouderen. 
De gemiddelde burger mag dan 
bij de Erasmus Universiteit 
vooral aan het zakelijke ima-
go – hardwerkende studenten 
en soms ook een beetje een 
kille uitstraling – denken, de 
clichés over de EUR konden 
volledig overboord. Bergen 
knuffels kwamen binnen, en 
op de campus organiseerden 
verschillende studentenver-
enigingen inzamelingsacties. 
Er was zoveel animo voor het 

vrijwilligerswerk, dat het me-
rendeel van de aanmelders te-
leurgesteld moest worden: 400 
vrijwilligers mochten meehel-
pen in het sportcentrum.
Een week later was het voor-
bij. De asielzoekers moesten 
weer door, naar een andere 
crisisopvang waar ze maar 72 
uur konden blijven: de minder-
jarige asielzoekers verruilden 
de campus voor Hellendoorn, 
de ouderen en gezinnen gin-
gen naar Harlingen.
Erasmus Sport presteerde het 
om diezelfde dag de deuren te 
heropenen voor de sportlief-
hebbers. Een tour de force van 
schoonmaakbedrijf Asito en 
de medewerkers van het sport-
gebouw. Die avond stonden er 
een paar belangrijke wedstrij-
den en trainingen op het pro-
gramma, en dus werd er nog 
geen acht uur na het vertrek 
van de vluchtelingen al weer 
gevoetbald, gevolleybald en 
gefitnesst. Business as usual.
De betrokkenheid van de EUR-
studenten hield niet op na het 
vertrek van de vluchtelingen. 
Via het Rotterdamse initiatief 
ShelterAnywhere kunnen stu-
denten een vluchteling opne-
men in hun studentenhuis. Al 
vijftig studenten hebben hun 
medewerking toegezegd.
Kort na het vertrek van de 
vluchtelingen kwam er slecht 

Bergen knuffels en een speelgoedbom
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tekst ELMER SMALING

→ Kratten vol knuffels, tekeningen en speelgoed in het sportcentrum

→ ???????????????

→ Na 144 uur bij Erasmus Sport 
vertrokken de vluchtelingen weer.



→ Rector Huib Pols bedankt 
de vrijwilligers

nieuws over een echte ‘cam-
pus celebrity’: ‘Trampoes’ Ake 
overleed. De vaste bewoner 
van tramhalte Oude Plantage, 
en favoriet knuffelbeest van 
veel studenten, stierf op 12-ja-
rige leeftijd na een ooront-
steking. Het beestje was niet 
alleen populair onder studen-
ten: medewerkers van de RET 
eerden ‘de trampoes’ door in 
de abri’s rouwadvertenties op 
te hangen.

Tumult bij het Erasmus MC. 
In de wc’s bij de centrale hal 
werd een ‘verdacht pakket-
je’ gevonden: uit een tas sta-
ken twee ‘dynamietstaven’ en 
gekleurde draadjes. Precies 
zoals een bom in een film er-
uitziet. Een nepbom kortom. 
Niet veel later werd de hal al-
weer vrijgegeven: het bleek 
om een speelgoedwekker te 
gaan. Twee dynamietstaven, 
een paar gekleurde draadjes én 
een snoozebutton. Blijkbaar 
een ideaal cadeautje voor een 
ziekenhuispatiënt.
De universiteit was de vele 
vrijwilligers en medewerkers, 
die overuren hadden gedraaid 
voor de vluchtelingen, onder-
tussen niet vergeten. Bij een 
speciale bijeenkomst stonden 
een broodje gezond of kroket, 

een quiche en later nog een 
zakje met twee bonbons voor 
hen klaar. Rector magnificus 
Huib Pols en Pauline van der 
Meer Mohr maakten van de 
gelegenheid gebruik om ieder-
een te bedanken. Daarbij sprak 
de scheidend collegevoorzitter 
ook nog wat scherpe woor-
den uit: “Het COA (Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers) 
was in geen velden of wegen 
te bekennen en het Rode Kruis 
had voornamelijk heel erg veel 
verband bij zich. Het waren 
uiteindelijk onze vrijwilligers 
die de vluchtelingen echte 
hulp boden, door aspirientjes 
uit te delen en activiteiten te 
organiseren.” 
Het ontwerp van het nieuwe 
Polakgebouw ontving veel lof 
en haalde zelfs de Volkskrant. 
In een recensie gaf de krant het 
gebouw, waar je je ‘in de hal 
van Harry Potters Zweinstein 
en het Trappenhuis van M.C. 
Escher’ waant, drie sterren van 
de maximaal mogelijke vijf. 
Ondanks het matige aantal 
sterren was het een louter po-
sitieve recensie, met als hoog-
tepunt de ‘feestelijk grote stop-
contactdichtheid’. Studenten 
waren op de site van Erasmus 
Magazine wat minder enthou-
siast over het glazen bouwsel: 
“Modern, maar niet echt prak-
tisch. De studieruimtes zien er 
heel ruim uit, maar er is min-
der plek dan het lijkt.” 
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→ De speelgoedbom bij het 
Erasmus MC.

De maand 
in cijfers

Een record is het: het aantal 
buitenlandse studenten 
op de Erasmus Universiteit  
was nog nooit zo hoog als 
dit collegejaar. En niet alleen 
bij traditioneel internationa-
le studies als economie en 
bedrijfskunde;  nu zijn ook 
opleidingen als genees-
kunde, rechten en filosofie 
populair.

Het nieuws van de afgelopen 
maand in drie cijfers sa-
mengevat. Meer eerstejaars 
leden bij de gezelligheids-
verenigingen, vluchtelingen 
bij Erasmus Sport en een 
recordaantal buitenlandse 
studenten.

Het aantal eerstejaars dat 
zich dit jaar heeft aange-
meld voor een Rotterdamse 
studentenvereniging. Acht 
procent meer dan vorig jaar. 
Het Rotterdamsch Stu-
denten Gezelschap (RSG) 
scoorde het beste: daar 
lag het aantal eerstejaars 
27 procent hoger dan vorig 
jaar.

Het maximaal aantal uur 
dat vluchtelingen verblijven 
op een crisislocatie, voor-
dat ze naar een volgende 
plek moeten verhuizen. Bij 
Erasmus Sport werd de 
periode één keer verlengd, 
waardoor de 213 gasten in 
totaal 144 uur op onze cam-
pus verbleven. 

3.900

843

72

Medewerkers 
van de RET 
eerden ‘de 
trampoes’ 
door in de 
abri’s rouw-
advertenties 
op te hangen



Noem me ouderwets, maar van huis uit 
heb ik meegekregen dat je alleen trots 
kunt zijn op iets wat je zelf voor elkaar 
hebt gebokst. Vandaar ook dat ik trots 
zijn op je land of je stad nooit goed heb 
kunnen begrijpen. Een van mijn helden, 
de Iers-Amerikaanse stand-upcomedi-
an George Carlin, formuleerde het als 
volgt: ‘Van Ierse afkomst zijn is geen 
vaardigheid, het is genetisch toeval. 
Je zegt toch ook niet dat je er trots op 
bent dat je één meter tachtig bent, of 
genetische aanleg hebt voor darm-
kanker? Waarom dan trots zijn op je 
afkomst?’
Niet vreemd dus dat ik een beetje een 
vieze smaak in mijn mond krijg van de 
manier waarop mijn woonplaats de 
laatste tijd de hemel in wordt geprezen. 
In bepaalde kringen ben je persona non 
grata als je niet met het schuim van je 
soy latte nog in je gecultiveerde hip-
stersnor meebalkt dat je toch zo ‘groos’ 
bent op je stad. En begrijp me niet ver-
keerd: wat mij betreft is het in Rotter-
dam goed toeven. Maar trots? Nee, dat 
niet. Ik ben wel blij dat ik er woon.

Je zou kunnen zeggen dat als je niet in 
staat bent om trots te zijn op iets dat 
niets met je eigen prestaties of inzet 
te maken heeft, je je ook niet hoeft te 
schamen voor de misdragingen van 
anderen. Toch heb ik de laatste tijd de 
nodige plaatsvervangende schaamte 
gevoeld, met name voor de manier 
waarop er in Nederland gesproken 
wordt over Syrische en Iraakse vluchte-
lingen. Van die eencelligen die beweren 
dat dit geen echte vluchtelingen zijn 
omdat sommigen van hen een smart-
phone hebben; of lui die de beoogde 
opvanghuizen bekladden met ‘eigen 
volk eerst’; dat werk. Om nog maar te 
zwijgen van de semantische trucage van 
veel van onze media, die het steevast 
hebben over een ‘migrantenkwestie’.
Positieve uitzondering op al dit retori-
sche geweld was het bericht dat de EUR 
tijdelijk onderdak zou gaan bieden aan 
tweehonderd vluchtelingen. Volgens 
mijn eigen definitie kan ik niet trots zijn 
op de EUR, want het zijn vooral de vele 
vrijwilligers die zich belangeloos hebben 
ingezet voor hen die het gevaar van een 
barre tocht verkozen boven een wisse 
dood in het thuisland. Maar ik moet zeg-
gen dat ik, toen ik het hoorde, extra blij 
was in dienst te zijn van deze universi-
teit. Zou een ander dat misschien trots 
noemen? Ik geloof het wel. Ben ik dan 
toch trots op mijn universiteit? Stiekem 
wel een beetje.
Zo, ik heb het gezegd. En ik schaam me 
er niet voor.

Giorgio Touburg is promovendus aan de 
Rotterdam School of Management.

Trots

tekst GIORGIO TOUBURG
fotografie LEVIEN WILLEMSE
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tekst INGE JANSE 
fotografie RKL_FOTO

U zit handenwrijvend te genieten van deze casus, 
neem ik aan? “Nee, dat niet. Ik zie liever geen ge-
schillen. Ik vind het wel heel interessant, maar het 
was voor iedereen beter geweest als Volkswagen 
niks fout had gedaan. Ik denk bij deze casus vooral: 
hoe gaat het bedrijf deze juridisch ontzettend com-
plexe situatie ooit oplossen? Volkswagen trekt het 
boetekleed aan, dus er is echt iets aan de hand. Je 
mag heel veel doen bij het afstellen van de motor, 
maar het is verboden om een mechanisme te ge-
bruiken dat anders werkt als je de auto op de rol-
band zet. Daar is Europese regelgeving voor.”

Waarom is de situatie zo complex? “Bijna alle par-
tijen die je kunt bedenken, zijn erbij betrokken. Ten 
eerste heb je de beleggers, een enorm grote groep. 
Zij kochten een aandeel en gingen er terecht van uit 
dat Volkswagen zich aan de regels zou houden. Een 
aandeelhouder kan nu zeggen: ik ben misleid, want 
toen ik het aandeel kocht, dacht ik dat het een keu-
rig bedrijf was dat geen fraude pleegt. Bovendien 
heb je institutionele beleggers, zoals pensioenfond-
sen en verzekeraars. Alleen al het land Qatar heeft 
met zijn staatsfonds een koersverlies van ruim 8 
miljard euro geleden. Deze beleggers opereren al-
leen behoedzamer, want die zijn vooral achter de 
schermen actief. Gaan zij hoog van de toren blazen, 
dan schaden deze partijen hun eigen investering. 
Hun belang is zo groot dat zij er niet meer uit kun-
nen. 
Een andere partij die hieronder lijdt is Volkswagen 
zelf. Er komt een nieuwe bestuurder die gaat kijken 
wat zijn voorganger heeft gedaan. Kreeg hij bonus-
sen over de omzet die maakte? Zo ja, moet hij die 

Maarten Kroeze is sinds 2004 hoog-
leraar Ondernemingsrecht bij de 
Erasmus School of Law (ESL). Hier-
voor was hij als advocaat betrokken 
bij meerdere collectieve procedu-
res, zoals die van de beleggers te-
gen de beursgang van interneton-

derneming World Online (die niets 
waard bleek te zijn) en de gedupeer-
den van Koersplan (een beleggings-
product dat in veel gevallen niets 
opleverde). Ook zat hij in het be-
stuur van de Shell Reserves Com-
pensation Foundation, een vehikel 

dat bijna 400 miljoen dollar verdeel-
de onder de aandeelhouders, nadat 
bleek dat Shell zijn olievoorraden te 
hoog had ingeschat. Kroeze kan vrij-
uit praten, want hij heeft géén aan-
delen Volkswagen, rijdt in een Smart 
en woont ver van de snelweg.

'Volkswagen 
moet een 
voorbeeld 
nemen aan 
Ahold'

De kwestie. Duitsland, bakermat van de oerdegelijke maakindustrie, kreeg in 
september een flinke knauw. Volkswagen bleek namelijk gerommeld te hebben met 
zijn dieselauto’s, waardoor ze veel meer giftige stoffen uitstoten dan is toegestaan. 
De waarde van het aandeel VW daalde vervolgens in een paar dagen tijd van 170 
naar 100 euro. De bodem is nog niet in zicht, want het is onduidelijk hoe alle 
betrokken partijen hierop gaan reageren. 
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terugvorderen? En moet de ex-bestuurder aanspra-
kelijk worden gesteld voor alle schade die aan VW 
zijn toegebracht? Soms is de publieke opinie zo ne-
gatief, dat je als nieuwe bestuurder wel iets móet 
doen. 
De afnemers van de auto’s vormen de derde partij. 
Dat kan de dealer zijn, want hij moet auto’s terug-
roepen en lijdt reputatieschade. Maar het kan ook 
de eindgebruiker zijn, want die zegt: mijn auto 
stoot meer uit dan beloofd en daardoor is de rest-
waarde lager. Nu zit er altijd een discrepantie tus-
sen de testresultaten van de fabrikant en het echte 
gebruik. Dat weet iedereen. Maar door de fraude 
is dat verschil nóg groter en dat levert een enorme 
schadepost op. In de Verenigde Staten hebben eind-
gebruikers al een claim aangekondigd. Daarnaast 
lopen eindgebruikers het gevaar dat zij de belas-
tingkortingen voor hun auto moeten terugbetalen. 
De fiscus kan zeggen: je hebt toch niet zo’n zuini-
ge auto, dus je moet alsnog de bijtelling betalen. 
In Nederland heeft de minister gezegd dat dat niet 
hoeft, maar het is nog niet gezegd dat alle landen 
zo zullen reageren. Bovendien kan je auto mogelijk 
minder lang mee, aangezien je eerder dan gedacht 
niet meer in milieuzones mag komen. 

Concurrenten zijn ook een partij in deze situatie. 
Zij kunnen zeggen: Volkswagen verkocht auto’s 
met een voordeel dat er niet was, daardoor werd 
hun marktaandeel groter dan dat van mijn – ver-
gelijkbare – auto’s, dus ik lijd hierdoor schade. Ik 
weet alleen niet in hoeverre concurrenten dat gaan 
doen, want in de autobranche let iedereen op elkaar. 
Mochten ze zelf ook een beetje boter op hun hoofd 
hebben, dan kijken ze wel uit. 
Overheden ondervinden ook schade vanwege de be-
lasting die ze mislopen en de te veel toegekende sub-
sidies. Als ze deze niet terugvorderen bij de eindge-
bruiker, dan kunnen ze besluiten dat bij Volkswagen 
te doen. In Houston gaat de lokale overheid bijvoor-
beeld de milieuschade claimen, omdat Volkswagens 
extra bijdragen aan de vervuiling in de stad. Zo’n 
zaak is niet bij voorbaat kansloos. Elke auto brengt 
schade toe aan het milieu, maar Volkswagen gaat 
over de grens.
Dan zijn er de organisaties die een publiek belang 
nastreven, zoals Greenpeace en Milieudefensie. Zij 
kunnen zeggen: dit is milieuschade die we niet had-
den mogen verwachten, dus we stellen een vordering 
in. De vraag is daarbij natuurlijk wel hoe zij die scha-
de berekenen. Dat moeten ze kunnen laten zien. 

DE  KWESTIE10 



En als laatste zijn er de mensen die langs een snel-
weg wonen met veel roetuitstoot en claimen dat zij 
longkanker hebben gekregen door die aanzienlijk 
hogere emissie van de Volkswagens. Op wereld-
schaal zijn er heel veel mensen die bij een weg wo-
nen en een variant van longkanker krijgen. Deze 
partij krijgt het niettemin moeilijk, want de advo-
caat van de autofabrikant zal ogenblikkelijk stellen 
dat er veel meer auto’s reden, inclusief oude model-
len die veel meer vervuilden. Dat wordt dus een heel 
lastige procedure.” 

Dat zijn veel partijen. Overleeft Volkswagen dit wel? 
“Volkswagen is een gezond bedrijf met veel cash 
en een goed product. Maar zelfs een gezond bedrijf 
kan door zo’n gebeurtenis uit evenwicht worden ge-
bracht. Dat zag je bij Imtech. Dat was in potentie 
een gezond bedrijf, maar door fraudes ging het toch 
fout.”

Hoe gaan al deze partijen het aanpakken? “Wat het 
heel complex maakt, is dat het aandeel Volkswagen 
wereldwijd in portefeuilles zit en op verschillende 
beurzen wordt verhandeld. Ook de auto’s rijden 
over de hele wereld rond. Maar voor dit mondia-
le juridische probleem bestaat geen wereldrech-
ter die de zaak kan oplossen. Er komen daarom in 
enorm veel landen procedures. Het is voor zowel 
Volkswagen als de gedupeerden te hopen dat er een 
paar grote collectieve acties komen die het voor alle 
gedupeerden ter wereld oplossen. Gebeurt dat niet, 
dan krijg je juridische chaos die jarenlang blijft 
doorwoekeren.” 

Kan deze fraudezaak een blessing in disguise zijn, 
waardoor autofabrikanten helemaal niet meer 
valsspelen met hun uitspraken over de uitstoot? 
“Mogelijk zijn de problemen met Volkswagen be-
gonnen toen het fiscaal ontzettend belangrijk werd 
om zuinige auto’s te produceren, zoals voor de BPM 
en milieusubsidies. Of een auto wel of niet zuinig is, 
kan doorslaggevend zijn voor het al dan niet kopen 
ervan. Zo’n norm kan zó belangrijk zijn dat de au-
tofabrikant uit de bocht vliegt. Overheden moeten 
dus in de gaten houden wat zulke grote voordelen 
doen met ondernemingen.
Wel denk ik dat deze zaak een katalysator kan zijn 
voor Europa om te gaan werken met een betere, 
empirische test voor emissiewaarden. Die is ge-
woon beschikbaar. Leasemaatschappijen weten 
precies hoeveel brandstof hun auto’s verbruiken. 
Bovendien is de Europese politiek nu wakker, dus 
de fraudezaak zal ook invloed hebben op de wetge-
ving. Strenge milieuwetten vragen om strenge re-
gulering en controles.”

Aan welke zaak kan Volkswagen een voorbeeld ne-
men voor de afhandeling? “De situatie is vooral een 
fraudezaak, en is daarom vergelijkbaar met die van 
Ahold. Het bedrijf had zijn omzet hoger voorgespie-
geld dan die was, en fraudeerde in de Amerikaanse 
tak. Het vertrouwen was helemaal weg en de beurs-
koers kelderde. Wat Ahold heel goed deed, was dat 
het zichzelf direct de vraag stelde hoe het deze ju-
ridische chaos moest managen. Het heeft toen een 
topadvocaat lid gemaakt van de raad van bestuur. 
Zijn portefeuille bestond grotendeels uit het be-
heersen van de juridische crisis. En met succes, 
want het is nu weer een gezond bedrijf, terwijl het 
ten dode was opgeschreven.
Volkswagen moet dat ook doen. Zet iemand in 
de raad van bestuur die gepokt en gemazeld is in 
het omgaan met dit soort schadeclaims. Zo laat je 
aan de buitenwereld zien dat je de situatie serieus 
neemt. Schik de fraudegevallen, zorg dat het niet 
meer kan gebeuren, herstel het vertrouwen in de 
markt, praat met beleggers en maak duidelijk: dit 
was eens maar nooit meer.” 

Hoor ik u nu solliciteren? (lacht) “Juridisch is het 
heel interessant, maar ik ben niet voor niets hoog-
leraar geworden. Als het bij dit soort zaken altijd bij 
mij ging kriebelen, was ik niet naar de universiteit 
gegaan. Ik wil lesgeven, onderzoeken en in mijn 
studeerkamer dikke boeken schrijven.” ↙

DE  KWESTIE11 

‘Volkswagen is een gezond 
bedrijf, maar zelfs een gezond 
bedrijf kan door zo’n 
gebeurtenis uit evenwicht 
worden gebracht.’  ↘  Maarten Kroeze



T erwijl je oudere vrienden, fa-
milie en kennissen die een 
opleiding volgen of volgden 
allemaal genoten hebben van 
‘gratis geld’ in de vorm van een 

studiefinanciering, moet jij helemaal in je 
eentje je hoofd boven water zien te houden. 
Lukt dat? Dat was de vraag die Erasmus 
Magazine stelde in een enquête onder ruim 
300 studenten. 

Nog even blijven hangen
De vrijheid die je hebt als je op kamers 
gaat, weegt niet op tegen de kosten, zo 
blijkt wel uit de antwoorden van de stu-
denten. Tweederde van hen blijft dan ook 
thuiswonen. Ook landelijk gezien kiezen 
steeds meer studenten ervoor om nog 
thuis te blijven wonen, zo blijkt uit onder-
zoek uit 2015 van de Landelijke Monitor 
Studentenhuisvesting. Het aantal thuisblij-
vers is de afgelopen jaren gestegen van 42 
naar 44 procent. 
Van de huidige thuisblijvers geeft bijna een 
derde aan dat als ze studiefinanciering zou-
den krijgen, ze wel op kamers zouden gaan. 
Maar omdat die studiefinanciering sinds 
dit jaar is weggevallen, besloot deze groep 
studenten om nog even bij papa en mama 
te blijven. ‘Het lijkt me leuk om op kamers 
te gaan, maar ik neem de stap nog niet, zo-
dat ik nog wat geld kan besparen. Ik moet 
alles lenen. De kosten van een kamer zijn 

voor mij nu te veel’, geeft een van de res-
pondenten als antwoord op de vraag of zijn 
woonsituatie anders zou zijn als hij studie-
financiering zou krijgen, in plaats van alles 
te moeten lenen. En dat is een gemis, laat 
een andere student weten. ‘Ik moet iedere 
dag in totaal twee uur reizen om van mijn 
huis naar de universiteit te gaan, maar het 
is alsnog goedkoper dan een kamer te hu-
ren in de stad.’

Steuntje in de rug van pa en ma
Op kamers gaan wordt door het leenstelsel 
dus een luxeproduct. Of studenten die stap 
naar zelfstandigheid maken, ligt voor een 
groot deel aan de financiële steun die ze 
van hun ouders krijgen of aan het bedrag 
dat ze zelf binnenhalen met een bijbaantje. 
De ouderbijdrages verschillen behoorlijk, 
zo laat het onderzoek van EM zien. Een der-
de van de studenten krijgt helemaal niets 
van hun ouders. De ouders zijn in de mees-
te gevallen niet draagkrachtig genoeg om 
bij te dragen of ze doen het niet. Verreweg 
de meeste studenten krijgen een bedrag 
tussen de twintig en de honderd euro van 
hun ouders. Rond de 10 procent van de 
ouders stopt hun kind maandelijks tussen 
de 1000 en 1500 euro toe, met als uitschie-
ter één gelukkige student die maandelijks 
1951 euro van pa en ma op zijn of haar re-
kening bijgeschreven ziet worden.
Maar ouderbijdrages zijn natuurlijk 

Leenstelsel 
zorgt voor meer 
thuisblijvers
De studiefinanciering is niet meer. Lang leve de 
studiefinanciering! Het is zover, de eerste generatie 
leenstudenten begint dit jaar met studeren. Wie zijn 
deze studenten en hoe kijken zij tegen hun 
financiële situatie aan?

Het leenstelsel
Het leidde tot veel discussie, onderhandelin-
gen, protesten, maar het leenstelsel is er nu 
dan toch gekomen. Wat is er anders? In 
plaats van een gift in de vorm van een stu-
diefinanciering, moeten studenten nu hun 
opleiding volledig zelf gaan bekostigen. Wel 
kunnen ze nog steeds de hulp inroepen van 
de overheid voor een lening. Bij de studiefi-
nanciering kregen studenten een bedrag per 
maand. Als de studenten binnen tien jaar 
waren afgestudeerd, werd dit bedrag omge-
zet naar een gift. Studenten die nu een lening 
afsluiten, betalen die lening volledig terug 
aan het eind van hun studententijd. De lening 
wordt afbetaald naar draagkracht, dat wil 
zeggen dat op basis van je salaris wordt be-
rekend hoeveel je terug moet betalen. 

ONDERZOEK12 
tekst JOLENE MEIJERINK 
infographics UNIT20

Elke maand 
duikt EM in een 

onderwerp dat nader 
onderzoek verdient. Lees 

het dossier op www.
erasmusmagazine.nl

↘



21%

49%

Nee
Ja

Weet 
niet

30%

Op de vraag of hun woonsituatie anders zou 
zijn als ze wél een basisbeurs zouden hebben 
gehad, antwoordde 30 procent van de thuis-
wonende studenten bevestigend. Ze zouden 
dan op kamers gaan. Echter, bijna de helft zou 
gewoon bij pa en ma blijven bivakkeren.

Met basisbeurs…

ONDERZOEK13 
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niet de enige manier om je bankrekening te 
vullen. Ongeveer 40 procent van de studen-
ten heeft een bijbaan (121 van de 306 stu-
denten). De meeste studenten werken in de 
horeca of in de verkoop. Hun maandelijkse 
inkomen bedraagt gemiddeld 208 euro. 
Niet voor iedereen is het vinden van een 
bijbaantje even gemakkelijk of realistisch. 
Sommige studies kosten zoveel tijd dat 
daarnaast nog werken geen optie is, zo ook 
voor deze geneeskundestudent. “Ik moet le-
nen tijdens mijn coschappen, aangezien ik 
tijdens deze periode geen bijbaan kan heb-
ben en geen compensatie krijg voor de uren 
die ik werk.”
De studenten die lenen bij DUO, ontvangen 
gemiddeld 487,51 euro per maand. De reden 
waarom deze studenten lenen, is omdat ze 
anders niet rond kunnen komen, hun ou-
ders niet voldoende (kunnen) bijspringen, 
ze niet van hun ouders willen of kunnen le-

 ‘Heel erg slecht! 
Waar gaat dit heen 
met Nederland? 
Ze zijn echt gek 
geworden daar in 
Den Haag. Ze heb-
ben zelf gemiddeld 
acht jaar over hun 
studie gedaan en 
nu moet iedereen 
het zo snel moge-
lijk afronden’ 
 ↘ IBA-student (19 jaar) over het wegvallen van 
de studiefinanciering: 

Minister Bussemaker beloofde dat er 
meer geld voor de universiteiten kwam 
door het leenstelsel. Het levert de Eras-
mus Universiteit jaarlijks 6 miljoen euro 
op (oplopend tot zo’n 20 miljoen in 2026). 
Waar zouden de studenten dat geld aan 
uitgeven als zij op de stoel van de be-
stuurders zaten? Investeren in carrière-

voorbereiding is verreweg de populair-
ste optie, gevolgd door kleinschalig on-
derwijs en een verbetering van de on-
derwijsvoorzieningen.

(Studenten konden een top 3 doorgeven 
waarbij nr. 1 dan vijftien punten kreeg, 
nr. 2 tien punten en nr. 3 vijf punten.)

Wat te doen met zoveel poen?
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nen of omdat ze geen tijd hebben om naast 
hun studie te werken. 

Extra geld voor universiteiten
De belofte van minister Bussemaker is dat 
het opgebrachte geld door het leenstel-
sel rechtstreeks in het onderwijs wordt 
gestoken. Hierdoor krijgt de Erasmus 
Universiteit jaarlijks 6 miljoen extra te be-
steden, tot een bedrag van 20 miljoen in 
2026. Waar het geld precies aan wordt uit-
gegeven, is nog niet bekend, maar de stu-
denten kunnen genoeg dingen bedenken 
waar het geld naartoe kan gaan. ‘Een royaal 
bedrag mag gestort worden op mijn reke-
ning’, mijmert een van de studenten. Van 
een ander mag het bedrag meteen verdeeld 
worden onder de goede doelen. 230 van 
de 306 studenten laat echter weten vooral 
behoefte te hebben aan wat meer voorbe-
reiding op hun carrière. Een goede tweede 

(met 220 stemmen) is de wens van stu-
denten dat de universiteit meer investeert 
in kleinschalig en intensief onderwijs. De 
groepen zijn nu nog vaak te groot, zo laten 
studenten weten. ‘Verbeter het onderwijs 
door de ‘streamzalen’ af te schaffen en ge-
woon direct onderwijs in kleine groepen te 
geven’, oppert een van de studenten. 
De meningen van de studenten zijn ver-
deeld over de invoering van het leenstelsel. 
De meesten vinden het vervelend, vooral 
omdat ze opzien tegen de schuld die zij in 
de loop van hun studententijd opbouwen. 
‘Je zit al direct met een schuld opgezadeld. 
Dat is niet zo fijn, en aangezien de kans op 
een baan nog niet heel groot is, kan dat best 
nog lastig worden’, vat een respondent het 
samen. Daarnaast vindt deze student het 
vervelend dat de beloofde voordelen van 
het leenstelsel niet van toepassing zijn op 
de huidige studenten. ‘Jammer, zeker voor 
ons. Wij zullen nog niet veel merken van de 
nieuwe investeringen in het onderwijs die 
ons zijn toegezegd. Latere generaties mis-
schien wel.’
Of de studenten werkelijk in de problemen 
komen door de schulden die ze maken in 
hun studententijd, valt nog te bezien. Of 
door het leenstelsel minder mensen gaan 
studeren eveneens. Toen studenten twin-
tig jaar geleden niet meer onbeperkt stu-
diefinanciering kregen, waarschuwden 
ook veel tegenstanders dat er minder stu-
denten zouden gaan studeren. Die angst 
bleek ongegrond. Zou de geschiedenis zich  
herhalen?  ↙

‘Verdeel het onder 
de studenten als 
statement tegen 
het leenstelsel’ 
 ↘ Student Fiscale economie (18 jaar) over wat 
de universiteit zou kunnen doen met 6 miljoen 
euro

Ouderbijdrage
DUO gaat er vanuit dat de ouders een maan-
delijkse financiële bijdrage doen om hun stu-
derende kind te ondersteunen. De meeste ou-
ders doen dit ook. De hoogte van de financiële 
bijdrage verschilt behoorlijk: van 20 euro per 
maand tot 1951 euro per maand. Van de 341 
studenten lenen er 177 studenten bij DUO.

‘Het moest toch 
eens gebeuren, 
het is alleen 
jammer dat ik er 
geen profijt meer 
van heb’  
↘ student Econometrie en Operational 
Research (18 jaar) over het wegvallen van 
de studiefinanciering
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Eqbal Altaieb (28, Syrië) tilt haar broeks-
pijp op en laat twee donkerrode ontvelde 
plekken op haar kuit zien. “Gebeurd tijdens 
de overtocht. Het bootje was zo krap dat 
ik steeds tegen de motor aan werd ge-
duwd.” Samen met haar man en hun twee 
dochters is ze Syrië ontvlucht. “Ons huis 
is twee keer gebombardeerd. Mijn jongste 
dochter had een beenoperatie nodig. In 
Syrië was dat onmogelijk.” Waalaa Tamal 
(26, afgestudeerd in business en Engels) 
was zwanger van een tweeling. In Irak 
werd haar man ontvoerd en mishandeld. 
Door de stress raakte ze de baby’s kwijt. 
“Onze reis naar Nederland duurde 22 
dagen. Eerst via Turkije met een boot naar 
Griekenland. Toen te voet door Servië en 
Macedonië naar Hongarije, waar we twee 
nachten in het bos sliepen. Vervolgens 
via Duitsland naar Rotterdam. Het was 
verschrikkelijk. De boot was geschikt voor 
vijftien mensen, maar er zaten er zeker 
vijftig in. De motor stopte, de kapitein 
gooide alle reddingsvesten eruit en trok 
ons zwemmend naar de kust.” 

VERHAAL IN BEELD16 

→ Omran Hasan (31) komt uit Syrië en is die-
renarts. Hij is Koerd, werd in Syrië gearres-
teerd en zat twee dagen vast.

tekst en fotografie SANNE VAN DER MOST 

Na een barre, soms wekenlange tocht te voet, in veel te 
kleine bootjes en in gammele dure taxi’s, kwamen op  
17 september zo’n 200 vluchtelingen uit onder meer Syrië, 
Irak en Eritrea aan in Rotterdam. Uitgeput en ontheemd, 
maar tegelijkertijd dolblij dat zij het wél hadden gehaald, 
kwamen ze in de Sporthal op adem.

Wie waren de 
vluchtelingen 
in het 
sportgebouw?

→ Eqbal Altaieb (28) uit Syrië. Haar huis werd 
tot tweemaal toe gebombardeerd. 
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Jongetje op het strand
Omran Hasan (Syrië, 31, dierenarts) 
heeft zijn vrouw en dertien maanden 
oude dochtertje in Turkije moeten 
achterlaten. “Door mijn Koerdische 
achtergrond zagen ze me in Syrië als 
bedreiging. Ik werd gearresteerd en zat 
twee dagen vast. Wij zelf overleven daar 
nog wel, maar onze dochter niet. Er is 
niks; geen melk, geen babyvoedsel en 
alleen maar bombardementen.” In een 
plastic bootje met véél te veel mensen 
ging Omran van Turkije naar Grieken-
land. “Dat was té riskant voor mijn doch-
tertje. Op het laatste moment besloten 
we dat ik alleen moest gaan. Maar goed 

ook, want de benzine raakte op en de 
laatste drie uur moesten we  zwemmen. 
Dat was dezelfde dag dat ze dat jongetje 
op het strand vonden. Een onwerkelijke 
toestand. Wij haalden het wél.”

Onzekerheid
Met zoons Mahmoud en Anas en dochter 
Sedra waagde Reem Habkeh (39, Syrië) 
de overtocht. “Een bom verwoestte ons 

→ Reem Habkeh (39), met haar zoons 
Mahmoud en Anas, en dochter Sedra uit Syrië. 
Haar man bleef achter in Damascus omdat de 
reis te duur was voor het hele gezin.

‘Die onzekerheid 
over de toekomst, 
dat is niet te doen’
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huis. We hadden geen plek om heen 
te gaan. De overtocht was te duur om 
ons allemaal naar Nederland te krij-
gen. Mijn man bleef dus in Damascus. 
Toen de boot omsloeg, zijn we op een 
Grieks eilandje vastgezet en zeer slecht 
behandeld.” De toekomst ziet Reem nog 
steeds somber in. “Die onzekerheid over 
de toekomst, dat is niet te doen.” 
Naji Nassaram (32) vluchtte samen 
met zijn tante Alia Finiry (43) uit Syrië. 
Na een zware tocht van twee weken 
via Griekenland en Turkije kwamen ze 
compleet uitgeput aan in Rotterdam. 
“Eindelijk rust”, zegt Alia. “We zijn hele-
maal kapot. Hier kunnen we uren slapen 
en is er geen gevaar meer. Dat gevoel, 
die vrijheid, dat lijkt een eeuwigheid 
geleden.” Toch willen ze niets liever dan 
teruggaan naar hun geliefde land. ↙

→ Walaa Tamal (26) uit Irak. Zij verloor een 
tweeling toen haar man werd ontvoerd en 
mishandeld. 

→ Afzivuzirk Russom (20) uit Eritrea. Na een 
heftige en lange reis is Afzivuzirk eindelijk 
veilig. Hij hoopt in Nederland een opleiding 
te kunnen doen.

→ Naji Nassaram (32) en zijn tante Alia Finiry 
(43) uit Syrië. Ze zijn blij dat ze veilig zijn, 
maar gaan, zodra het weer veilig is, liefst zo 
snel mogelijk terug.
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Als het brandalarm loeit in 
een van de gebouwen op 
campus Woudestein volgt er 
een verzoek om het gebouw 
te verlaten. De Universiteits-

raad stelde onlangs de vraag of die me-
dedeling eerst in het Engels kan en ver-
volgens in het Nederlands. Die Engelse 
mededeling begrijpt iedereen toch wel, zo 
luidt de argumentatie, en internationals 
worden belemmerd om snel het gebouw 
te verlaten als ze de mededeling eerst in 
het Nederlands horen.
Steeds meer studenten en medewerkers 
komen uit het buitenland. In 2012 was 
12 procent van de bachelorstudenten 
niet-Nederlands en in 2018 zal dat 15 pro-
cent zijn. Niets wijst erop dat die ontwik-
keling zal afnemen. Om de EUR aantrek-
kelijk te houden voor die internationals en 
ze niet buiten te sluiten op de campus, is 
meer communicatie in het Engels nodig. 
Het is misschien wel de meest besproken 
zin uit het strategisch plan voor de jaren 
2014-2018 van de universiteit: ‘De inter-
ne en externe communicatie vindt plaats 

in de Engelse en de Nederlandse taal.’ Al 
het ondersteunend personeel werd getest 
op taalvaardigheid en kreeg waar nodig 
een bijspijkercursusje. De universiteit zet 
sterk in op internationalisering.
De EUR kiest ervoor om de Engelstalige 
communicatie naast de Nederlandstali-
ge te zetten: een tweetalige universiteit. 
Twee jaar na de aankondiging dat de uni-
versiteit volledig tweetalig zou worden, 
en twee jaar voor die doelstelling gehaald 
moet worden, maakt EM een voorzichtige 
balans op: hoe tweetalig is de universiteit?

For English, see below
Een rondgang langs de digitale kanalen 
levert een wisselend beeld op. Op haar 
facebookpagina communiceert de uni-
versiteit volledig in het Engels. Medede-
lingen per e-mail zijn daarentegen geheel 
tweetalig. Officiële uitnodigingen voor 
plechtigheden als de Opening van het 
Academisch Jaar of de Dies Natalis begin-
nen steevast met ‘For English, see below’. 
Een kanaal als sin-online (dat die naam 
de meeste internationals doet denken 

aan een pornosite zullen we even door de 
vingers zien) geeft een mengelmoes van 
Nederlandse, Engelse en tweetalige be-
richten. 
Het heeft wat voeten in aarde, maar ook 
op www.eur.nl is de meeste informatie 
wel in twee talen terug te vinden. Links-
om of rechtsom vind je de benodigde 
informatie, formulieren of documenten 
over je werkplek, arbeidszaken of stu-
dentenadministratie. En als dat niet zo 
is, komt dat eerder doordat de molen der 
bureaucratie een hyperlink heeft opge-
slokt, dan door een ontbrekende Engelse 
of Nederlandse vertaling. Probeer op de 
subpagina’s van de adresgids maar eens 
te wisselen tussen het Nederlands en het 
Engels. Volledig tweetalig is het nog lang 
niet, maar digitaal komt de universiteit 
een heel eind.

Gedragsregels bij vergaderingen
Evenementen zijn een heel ander verhaal. 
Live ondertitelen is immers een stuk in-
gewikkelder dan je nieuwsbrief vertalen. 
Kijk naar de programma’s van SG Eras-

Worstelen met 
tweetaligheid

Op de campus hoor je meer 
en meer een mengelmoes 
van het Nederlands en het 
Engels. In 2018 moet de 
Erasmus Universiteit 
volledig tweetalig zijn. Met 
nog ruim twee jaar de tijd 
om die doelstelling te halen, 
maakt EM de balans op. 
Hoe tweetalig is de EUR?

tekst TIM FICHEROUX  
beeld ESTHER DIJKSTRA
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mus: die zijn – op filmvertoningen met 
ondertiteling na - ofwel in het Neder-
lands, ofwel in het Engels. 
Bij de Opening van het Academisch Jaar 
werd dit jaar gekozen voor het Engels, 
waar een ondertiteling van sommige 
praatjes niet had misstaan. Bij de aanslui-
tende opening van het Polakgebouw en 
borrel was het Nederlands vervolgens de 
voertaal.
Een evenement als de Recruitment Days 
is overwegend in het Nederlands. Maar 
een aantal workshops worden in het En-
gels gegeven, door bedrijven die ook op 
zoek zijn naar internationals.
Voor vergaderingen gelden tegenwoor-
dig gedragsregels: zodra er deelnemers 
zijn die het Nederlands niet machtig zijn, 
worden de onderwerpen in het Engels af-
gewerkt. Sommige faculteitsraden doen 
dit al. En sinds deze zomer de Universi-
teitsraad ook, na eerdere probeersels met 
tolken of een hele cyclus in het Engels. 
Zodra er alleen Nederlandssprekende le-
den aanwezig zijn, schakelt men terug 
naar het Nederlands. Verslagen en docu-

menten zijn vervolgens wel (grotendeels) 
in beide talen beschikbaar.

Tweetalige maaltijden
Tijdens een wandeling over de campus 
kom je een interessante afwisseling te-
gen. De bewegwijzering is volledig in het 
Engels, net als alle plattegronden. Zelfs 
leveranciers worden bij de hoofdingang in 
het Engels begroet met een bordje. Of er 
nu Polak Building of Polakgebouw op de 
wegwijzers staat, als het bordje de juis-
te kant op zou wijzen komt iedereen er 
wel uit. Bordjes als ‘rijwiel in de stalling 
plaatsen’ of ‘nooduitgang, deur vrijhou-
den’ zijn daarentegen bijna uitsluitend in 
het Nederlands te vinden.
Je maaltijd bestellen lukt vaak wel in 
twee talen. Bij de Tosti World zijn de tos-
tibeschrijvingen in beide talen te vinden, 
maar de Spar kondigt lunchdeals in het 
Nederlands aan, en in het Erasmus Pa-
viljoen is meestal alleen een Engelstalige 
menukaart te vinden.
Ook posters en flyers van allerhande ver-
enigingen vind je zowel in het Engels als 
in het Nederlands. Waar STAR meestal al-
les in het Engels doet, is de communicatie 
van de JFR in het Nederlands. De naams-
verandering van Histartes naar ACE be-
tekende ook een verandering van het Ne-
derlands naar het Engels als dominante 
taal. En bij de filosofen van ERA hoor je 
weer alleen maar Nederlands, hoewel er 
op die faculteit tot de recente start van 
de Double Degree vrijwel geen internati-
onals rondliepen.

Hoe tweetalig is de universiteit nu?
Met een beetje goodwill kun je campus 
Woudestein best als tweetalig zien. Er 
worden twee voertalen gehanteerd. Je 
komt het Nederlands en het Engels te-
gen, en steeds vaker naast elkaar. Maar 
ook steeds vaker wordt gekozen voor 
alleen het Engels, dus strikt tweetalig 
is de universiteit bij lange na niet. Waar 
je uitnodiging voor de Dies in twee talen 
is, word je in het Engels verleid om een 
sportpas te kopen en moet je een nood-
uitgang in het Nederlands zien te vinden. 
En dat brandalarm dat de Universiteits-
raad zo graag eerst in het Engels zou ho-
ren? Dat is al een paar jaar eerst in het 
Engels te horen. ↙

Of er nu Polak 
Building of Polak-
gebouw op de 
wegwijzers staat, 
als het bordje de 
juiste kant op zou 
wijzen komt ieder-
een er wel uit

Dit artikel is overigens ook in het Engels 
te lezen op www.erasmusmagazine.nl



Kwam er net na anderhalve dag 
achter dat mijn vriend naar 
de kapper geweest is’, twit-
tert Anne Ardon om half één 
’s nachts. En in een tweede 

tweet: ‘Soms denk ik dat ik een feminist 
ben omdat ik gewoon een enorm slechte 
gendertypische vrouw zou zijn.’ Luch-
tig en met zelfspot, en zeker geen boze 
vrouw: dat is het soort feminist dat Anne 
Ardon (21) wil zijn. 
Feminisme lijkt aan een revival bezig nu 
beroemdheden als Beyoncé zich publie-
kelijk een feminist noemt. Ardon vindt 
inderdaad dat de Amerikaanse zangeres 
zich met recht van die titel bedient, ook al 
staat ze schaars gekleed op het podium. 
“Het gaat erom wie de macht heeft in dit 
soort situaties; in dit geval is het duide-
lijk dat Beyoncé zelf de keus maakt om te 
doen wat ze doet, en daarmee kwalificeert 
ze zich voor mij als een feminist.”
Anders werkt het met ‘catcalling’ – dat 
mannen en jongens (nare) opmerkingen 
maken richting vrouwen en meisjes op 
straat – dan heeft de man de macht en 
wordt de vrouw ongewild en ongevraagd 
tot lustobject teruggebracht, en dat is 
niet oké, meent Ardon. 

Ze deed een onderzoekje naar hoeveel 
vrouwen (maar ook mannen) geconfron-
teerd worden met dit soort gedrag in de 
openbare ruimte, en kwam met schok-
kende cijfers: 98 procent van de vrouwen 
heeft wel eens op een vervelende manier 
opmerkingen naar het hoofd gekregen. Ze 
publiceerde het onderzoek op de site Stel-
lingdames.nl die ze afgelopen augustus 
opzette met vriendin Justine van de Beek, 
student in Amsterdam.
Ze leerde Van de Beek kennen via Twitter. 
Ze volgden elkaar – althans Van de Beek 
heeft Ardon eerst ook een paar keer ont-
volgd – en twitterden veel over feminis-
me. Aan de ene kant het meisje uit Dren-
the in Rotterdam; aan de andere kant de 
Limburgse in Amsterdam. Het klikte.
In het voorjaar ontmoetten ze elkaar voor 
het eerst, en na veel gepraat – Ardon is 
een spraakwaterval – kwamen ze op het 
idee voor het blog over feminisme. Fris en 
kritisch moet het zijn en met een duide-
lijk doel. “Mijn dag is goed als een lezer 
zich er bewust van wordt dat het niet gaat 
om mannenhaat, maar over de positie van 
de vrouw in de samenleving en de oorde-
len en vooroordelen die we onbewust 
hierover hebben”, zegt Ardon daarover.

Drenthe is narrow minded
Twitteren doet Ardon ongenadig veel. Ze 
begon ermee op haar veertiende. Ze was 
er vroeg bij; anders dan bijvoorbeeld Fa-
cebook, was Twitter in die jaren meer een 
medium voor dertigers uit de politieke en 
de mediawereld dan voor pubermeisjes 
uit Drenthe.
Maar van haar dorpsgenoten moest ze 
het niet hebben wat betreft interessan-
te gesprekken over de samenleving. Ze 
is niet positief over de provincie, die ze 
kenschetst als narrow minded. “Je moet 
je kop onder het maaiveld houden, vooral 
niet uitblinken of opvallen. En als je kri-
tiek hebt, dan hoef je helemaal niet meer 
terug te komen.”
Haar ouders komen niet uit Drenthe, 
maar belandden vanuit Zeeland, toen 
Ardon vijf jaar was, in het dorp Anderen, 
dat een paar honderd inwoners kent. “Ik 
ben daar opgegroeid maar altijd import 
gebleven. De kinderen op de dorpsschool 
vonden mijn zus en mij een soort aliens, 
omdat we een ander accent hadden.”
Ze verruilden de dorpsschool voor de 
vrijeschool in Assen; elke dag tien kilome-
ter heen en weer op de fiets. De middelba-
re school deed Ardon in Groningen; dik 

Student Bestuurskunde Anne Ardon is ‘overtuigd feminist’. 
Wat begon als eindeloos veel twitteren over de 
vrouwenzaak, resulteerde afgelopen zomer in een website 
Stellingdames: voor de nieuwe generatie feministen. De 
verhalen getuigen van zelfspot, zijn kritisch en worden ook 
door mannen geschreven. ‘Dat vrouwen het elders zwaarder 
hebben, is geen reden hier niks te zeggen over de positie 
van de vrouw.’

‘Beyoncé is zeker 
een feminist’

Anne Ardon

tekst WIENEKE GUNNEWEG 
fotografie MICHEL DE GROOT
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anderhalf uur met de bus. Ditmaal geen 
vrijeschool, maar wel een school met een 
lange brugperiode en met leraren met wie 
je kritische discussies kon voeren.
Studeren was vanzelfsprekend. “Ik ben 
een derdegeneratiestudent – best bijzon-
der. Mijn oma is sociologie gaan studeren 
toen ze twee kleine kinderen had. Ze deed 
dat in Rotterdam waar ze het rooster zo-
danig hadden ingericht dat je als student 
op woensdagmiddag vrij was, dus bij je 
kinderen kon zijn als ze uit school kwa-
men. Toen ze met mijn opa verhuisde naar 
het noorden en haar studie in Groningen 
vervolgde, bleken ze daar geen rekening 
te houden met studerende moeders; daar 
kan ze nog boos om worden”, vertelt Ar-
don trots. 

Winkeljuf worden
Ook haar ouders hebben gestudeerd, en 
verdeelden – zoals dat zo mooi heet – de 
zorgtaken eerlijk onder elkaar. Ardons va-
der was in haar basisschooltijd overdag 
thuis, omdat hij als gemeenteraadslid 

veel ’s avonds werkte, terwijl haar moe-
der carrière maakte als bestuurder in 
onderwijsland. “Mijn vader las de Opzij”, 
kenmerkt ze de situatie thuis. “Iemand 
heeft wel eens tegen me gezegd: je bent 
met een volstrekt verkeerd wereldbeeld 
opgegroeid, een wereld waarin alles goed 
gaat. Ik denk dat dat wel klopt.” 
De anekdote – waarvan ze zich niet pre-
cies herinnert of die over haarzelf of over 
haar zus gaat – dat ze bij thuiskomst van 
de kleuterschool haar verbazing uitsprak 
over het feit ‘dat er ook mama’s zijn die 
thuisblijven’, gebruikt ze prominent in 
haar biografie op de site om haar eerste 
momenten van genderbewustzijn te illus-
treren. 
Een andere kinderherinnering die haar 
bewust maakte van het feit dat er zoiets 
bestaat als een verschil tussen jongens 
en meisjes, was een vraag van haar kleu-
terjuf. “Ze vroeg aan alle kinderen wat ze 
later wilden worden. De jongens wilden 
– heel klassiek – allemaal brandweerman 
worden, de meisjes allemaal moeder. Ik 

zei desgevraagd: winkeljuf – omdat ik 
veronderstelde dat je het geld uit de kas-
sa ’s avonds mocht houden. Waarop de 
juf verbaasd vroeg of ik niet ook moeder 
wilde worden? Nee dus. Ik herinner het 
me, en het zegt me dat meisjes al vroeg 
worden belemmerd om na te denken over 
wat ze willen en kunnen bereiken, als je 
impliceert dat moeder willen worden de 
voornaamste optie is.”
Als haar nu de vraag wordt gesteld, volgt 
een kort en bondig antwoord. Ze denkt 
niet dat ze kinderen wil. En ze verbaast 
zich over het feit dat mannen van haar 
leeftijd er zo makkelijk over denken – oh, 
ik ga carrière maken en onderweg krijg 
ik ook nog even twee baby’s. “Voor man-
nen is vader worden iets wat je doet. Voor 
vrouwen is moeder zijn wie je bent.”
Ze ziet het wel. Ze vindt het er niet zo toe 
doen dat dit haar wordt gevraagd. “Want 
in de discussies over het gebrek aan vrou-
wen in de top, vergeet men vaak dat 20 
tot 30 procent van de vrouwen helemaal 
geen kinderen krijgt, dus het argument 
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dat vrouwen het aan zichzelf te danken 
hebben, gaat niet op. Bovendien wordt de 
zorg tussen vaders en moeders niet gelijk 
verdeeld. Dus het ligt ook daaraan.”
En ja, het is zeker een probleem voor de 
samenleving dat de top van het bedrijfsle-
ven niet divers is. En die diversiteit geldt 
niet alleen voor de verdeling van mannen 
en vrouwen, maar ook van mensen met 
verschillende levensvisies of politieke 
voorkeur. Zo herinnert ze zich een discus-
sie op de middelbare school die ging over 
de vraag of de bekostiging van cultuur 
een taak van de overheid was. ‘Ja, natuur-
lijk’, dacht Ardon, komend uit een links 
intellectueel nest. ‘Nee hoor’, meende een 
klasgenoot met een rechtse achtergrond. 
Dat was een schok voor Ardon, die daar-
door leerde dat wat voor jou vanzelfspre-
kend is, dat niet voor een ander zo hoeft 
te zijn. “Je maakt als mens veel aannames 
vanuit je eigen perspectief, ook als man of 
vrouw. Een diversere groep komt met be-
tere ideeën om problemen op te lossen.”

‘Best eng’
Ardon vindt het soms nog ‘best eng’ om 
zich te profileren als feminist. Twee jaar 
geleden begon ze met zich te verdiepen in 
de kwestie en sinds anderhalf jaar voert 
ze ook de titel. Ze kent de vooroordelen. 
Haar vriend waarschuwde haar toen 
ze met het blog begon: ‘Zou je je wel zo 
noemen, is dat handig voor je carrière la-
ter?’ En dan te bedenken dat haar 29-ja-
rige vriend in het verleden actief was in 
de vakbeweging, en het feminisme een 
warm hart toedraagt. 
Er bestaat vaak een verkeerd beeld van 
feminisme, meent Ardon. Voor haar staat 
feminisme voor het kunnen leven als 
vrouw zonder stigma; dat hoever je kunt 
komen in het leven, niks te maken heeft 
met je geslacht, en dat je niet gedwars-
boomd wordt in wat je wilt bereiken.
En tegen een leeftijdgenoot ‘uit de rech-
terhoek’, die ze vroeg voor een gastbijdra-
ge op de site, maar die zich absoluut geen 
feminist wilde noemen, wil ze zeggen: 
“Wat denk je van de vrouwen die hebben 
gestreden voor het vrouwenstemrecht, 
de gelijke beloning, de mogelijkheid van 
abortus en dat je mening gehoord wordt? 
Het is toch een klap in hun gezicht als je 
zegt dat je ‘absoluut geen feminist’ wil 
worden genoemd?”
Hoewel de toon van de site luchtig en po-
sitief is, is er voor Ardon voldoende om 
je boos over te maken. Bijvoorbeeld over 

het feit dat een mannentepel wel, en een 
vrouwentepel niet zichtbaar mag zijn op 
Facebook. “En wist je dat het in Neder-
land nog steeds illegaal is om als vrouw 
met ontblote borsten rond te lopen? Man-
nen mogen het wel. En dan het gedoe 
over borstvoeding geven in het openbaar. 
Maar maak er alsjeblieft niet van dat ik 
me vooral druk maak over blote tepels; 
ik weet dat er veel urgentere zaken zijn 
aangaande vrouwenrechten in de wereld 
die aandacht verdienen, maar – en ik haal 
daarbij mijn favoriete feminist, de Egyp-
tisch-Amerikaanse Mona Eltahawy, aan: 
je moet juist in je eigen omgeving aan de 
slag. Het feit dat elders vrouwen het veel 
zwaarder hebben, is geen reden hier niks 
te doen of niets te mogen zeggen over de 
positie van de vrouw.”
Bovendien vindt Ardon het lastig om zich 
uit te spreken over zaken die buiten de 
eigen cultuur liggen. Bijvoorbeeld over 
hoofddoeken van moslima’s: is het een 
zelfbewuste keus, of een teken van onder-
drukking? “Ik zou er graag wat mee doen, 
maar het is lastig. Die discussie is zo ge-
polariseerd, dat ik er liever niks over zeg.”

Waarom is roze voor meisjes?
Op het blog komen overigens zeker ook 
‘andersdenkenden’ aan het woord, zoals 
een katholieke jongeman die een gastblog 
schreef met als titel ‘Jesus was a ladies’ 
man’ en een interview met een vrouwelijk 
bestuurslid van de SGP-jongerenafdeling. 
Ook een beautyblogster is geïnterviewd. 
“Men denkt dat ze alleen maar bezig is 
met lippenstift, maar ze leeft van dat blog 
en is een echte zakenvrouw”, zegt Ardon, 
die hoopt met dit soort items ook anderen 
dan gelijkgestemden naar de site te trek-
ken.
Of ze met hun blog onderdeel zijn van 
een nieuwe – vierde – feministische golf, 
weet Ardon niet. “Verschil is dat de eerste 
en tweede feministische golf heel duide-
lijk juridische en economische doelen 
hadden: stemrecht voor vrouwen, gelijke 
beloning en behandeling, en dat soort 
zaken. Bij de derde golf ging het daar 
ook nog wel over, maar nu gaat het meer 
om – ik vind het een vreselijk woord – 
awareness. Dat je de genderconstructies 
waarmee wij leven, leert zien. Waarom is 
blauw voor jongens en roze voor meisjes? 
Waarom krijgen meisjes een speelgoed-
stofzuiger en jongens een boormachine? 
En welke boodschap geef je kinderen zo 
onbewust mee?” ↙

‘Het is toch een 
klap in het 
gezicht van 
vorige 
generaties als je 
‘absoluut geen 
feminist’ wilt 
worden 
genoemd?’
 ↘ Anne Ardon

Anne Ardon (21) is derdejaars Bestuurskunde 
(Faculteit der Sociale Wetenschappen) en 
startte met vriendin Justine van de Beek (stu-
dent Politicologie aan de Universiteit van Am-
sterdam) afgelopen augustus het blog Stel-
lingdames.nl. De titel is een samentrekking van 
Stellingname + Dames. Ze zijn te volgen op: 
www.stellingdames.nl
Stellingdames moet het gat vullen voor (vrou-
welijke) lezers voor wie de Cosmopolitan en de 
Linda te weinig diepgang hebben, en voor wie 
de Opzij en Vrij Nederland een stap te ver zijn. 
Op dit zelfverklaard ‘fris divers platform met 
een feministisch tintje’ schrijven ze over zaken 
die vrouwen aangaan, wat betreft gender(on)
gelijkheid, de positie van de vrouw in de  
samenleving en/maar ook hoe mannen 
daarnaar kijken. 
Anne Ardon en Justine van de Beek zijn genomi-
neerd voor de Viva 400 in de categorie ‘ wereld-
verbeteraars’. Stemmen kan op www.viva400.nl
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Help, volgende week heb ik mijn eerste 
tentamen! Dat betekent in mijn geval 
maar één woord: stress. Ik moet 
bekennen, ik ben een held in plannen, 
maar nog beter in het uitstellen van 
studeren voor mijn tentamen. Van dit 
gedrag merk ik helemaal niets in de 
weken vóór de laatste week van het 
tentamen. Dan ben ik, zoals iedereen, 
aan het studeren, drink ik hier en daar 
een borrel, en ga ik braaf naar mijn 
colleges en werkgroepen. Maar precies 
in de laatste zeven dagen voor een 
examen komt mijn studieontwijkende 
gedrag (SOG) razendsnel opzetten. 
De vraag waarom dit fenomeen altijd 
de kop opsteekt, houdt mij nu al zo’n 
vier jaar bezig. Een antwoord heb ik 
helaas (nog) niet, maar ik hoop dat ik 
jullie tot voorbeeld kan zijn van hoe 
het níét moet, door te vertellen hoe 
een typische ‘SOG-dag’ eruitziet. Als 
voorbeeld gebruik ik dag 7, dus nog 24 
uur te gaan tot het tentamen. 
Ik neem mezelf voor de hele dag 
enorm productief te zijn en zet 
daarom mijn wekker op 7 uur in de 
ochtend, zodat ik vandaag eindelijk 
eens ‘wat aan mijn dag heb’. Vreselijke 
uitdrukking overigens, niet in de laat-
ste plaats omdat die regelmatig door 
mijn moeder werd gemaakt, vooral als 
ik op zondagmiddag mijn kater lag uit 
te slapen. Enfin, ik snooze vervolgens 
een aantal keer, om uiteindelijk om 
acht uur dan echt te ontwaken. De 
sinaasappelsap in de koelkast blijkt 

op te zijn, en er ligt zelfs geen sneetje 
brood meer in de vriezer. Snel even 
naar de supermarkt. Daarna ontbij-
ten – een beetje op m’n gemak want 
de dag is nog lang – en ook maar even 
douchen; niks fijners dan fris en uit-
gerust studeren. In de badkamer zing 
ik en dans ik wat in het rond. Eenmaal 
afgedroogd blijkt het toch al half 12 
te zijn. Ik bedenk me opeens dat de 
plantjes in mijn kamer al dagen geen 
water meer hebben gehad, oeps! Dat 
eerst maar even afhandelen. 
Dan gaat mijn telefoon. Of ik opa nog 
even kan helpen met de laatste update 
van Windhoos 10. Ik start Skype en 
Teamviewer op en help opa uit de pe-
narie. Dat duurt wat langer dan ik had 
gehoopt, te merken aan mijn romme-
lende maag. Ik gooi vlug twee sneetjes 
brood in het tosti-ijzer. Met een hon-
gerklop kun je niet studeren, gniffel 
ik. Ondertussen kan ik dan mooi even 
één aflevering van Pretty Little Liars 
kijken. Dat worden er – tot mijn grote 
verbazing (en spijt achteraf) – vier. 
Verdomme, het is ook altijd hetzelfde 
met die seizoenfinales! 
Het begint al te schemeren wanneer 
mijn telefoon weer rinkelt. Ditmaal is 
het een studiegenoot, die belangstel-
lend informeert hoe het studeren mij 
afgaat. Ik beken dat ik daar eigenlijk 
vandaag nog niet aan toegekomen ben. 
Gelukkig heb ik nog wel een paar uur 
tot het tentamen. Ik kan toch gewoon 
de hele nacht doorgaan? Daarom laat 
ik een kapsalon en wat blikjes Red Bull 
thuisbezorgen. Dan kan ik lekker wak-
ker aan de studie. Maar die kapsalon 
valt wel wat zwaar, en voor ik het weet, 
lig ik ondanks de overdosis cafeïne in 
no time in coma.

Wouter Meijer (23) is masterstudent 

Health Care Management

Studie-
ontwijkend 
gedrag



DE BEWERING27 

tekst TIM FICHEROUX

H et ontstaan van de huidige 
economische crisis mag je 
ook de wetenschappelij-
ke discipline Finance wel 
aanrekenen, vindt afzwaai-

end hoogleraar Financial Management 
Sciences Jaap Spronk. In Studio Erasmus 
licht hij zijn afscheidsrede Let’s Change 
Finance toe. Finance-onderzoek had de af-
gelopen decennia een te eenzijdige focus, 
betoogt hij. “Het is een manier van denken 
die gericht is op prijsvorming op financiële 
markten.”
Spronk noemt het een ‘natuurlijke afwij-
king richting kwantitatief onderzoek’, die 
doorwerkt op andere sectoren in de samen-
leving. Daar is op zich niets mis mee, en 
het heeft volgens hem goed onderzoek op-
geleverd. “Maar we vergaten daardoor het 
een en ander. Namelijk dat beslissingen 
die je als bedrijf of overheid neemt, niet al-
leen over geld of waardering moeten gaan, 
maar ook andere factoren moeten meewe-
gen.” Hij pleit voor het nog meer inbedden 
van onderwerpen als maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen in het onderwijs en 
onderzoek.
“Ik vind het wat ver gaan om wetenschap-
pers aan te wijzen als medeverantwoor-
delijken voor de economische crisis”, 
zegt Patrick Verwijmeren, hoogleraar 
Corporate Finance en hoofd van de sectie 
Finance bij de ESE. Het verband tussen te 
veel kwantificering en het ontstaan van de 
crisis is volgens hem niet zo evident. “Het 
ironische is dat de crisis waarschijnlijk 
minder hevig was geweest als sommige 
partijen beter waren geweest in kwantita-
tieve waarderingsvraagstukken. Dan wa-
ren hypotheken niet voor veel te veel geld 
doorverkocht.”
Toch kan Verwijmeren zich wel vinden in 
de grote lijn van het betoog van Spronk. 
“Het is inderdaad belangrijk om verder te 
kijken dan alleen waardemaximalisatie 
voor aandeelhouders. Ook de effecten voor 
andere stakeholders moeten in een analyse 
worden meegenomen, en bijvoorbeeld de 
effecten op het milieu.” 
Dat gebeurt ook al – met steeds meer aan-
dacht voor vakken als ethiek en corporate 
social responsibility – maar het mag wat 
Verwijmeren betreft nog uitgebreider. “Ik 
denk niet dat je studenten moet voorschrij-

ven wat wel en niet verantwoord is, vol-
gens mij blijft dat niet hangen. Het werkt 
beter als je ze laat discussiëren over een 
casus, zodat ze zelf nadenken over bijvoor-
beeld de belangen van werknemers. Het 
is onze taak om studenten niet alleen de 
Amerikaanse literatuur over waardemaxi-
malisatie voor te schotelen, maar ze ook 
andere perspectieven te laten ontdekken.”
Mathijs van Dijk, hoogleraar Financiële 
Markten aan de RSM, stelde vorig jaar 
in zijn oratie The Social Value of Finance 
dat je wetenschappers niet kan verwij-
ten dat ze de crisis niet hebben zien aan-
komen. “Crises zijn simpelweg moeilijk 
te voorspellen. Bovendien gaf een aantal 
prominente wetenschappers wel degelijk 
waarschuwingen.” Wel is Van Dijk het gro-
tendeels eens met Spronk. “Het vakgebied 
lijkt soms oogkleppen op te hebben en het 
stond in het verleden niet erg open voor al-
ternatieve zienswijzen of methoden.”
Veel onderzoek is volgens hem gericht op 
klassieke vraagstukken, zoals hoe aan-
delenprijzen tot stand komen, en maakt 
gebruik van een klein aantal methoden. 
“Daarnaast richt het overgrote deel van het 
onderzoek zich nog steeds op de VS, en is er 
veel te weinig ruimte voor onderzoek in de 
toptijdschriften over opkomende markten 
of landen.” Hij wijst erop dat er de laatste 
jaren meer oog is voor alternatieve bena-
deringen en methoden, maar dat die ver-
andering zich ‘tergend langzaam’ voltrekt.
Volgens Van Dijk is de voorkeur voor wis-
kundige of econometrische modellen te 
wijten aan een ‘physics envy’: de wens van 
veel economen om economie als exacte 
wetenschap te zien. “Maar economie gaat 
als sociale wetenschap toch vooral over 
mensen en omstandigheden, en is niet 
gebaseerd op universele wetten. De crisis 
heeft eens te meer aangetoond dat hoe in-
genieus en nuttig modellen ook zijn, je ze 
altijd met een korrel zout moet nemen en 
er altijd een menselijke judgement call no-
dig is.” Precies die relativering – wijzen op 
de beperkingen van statistische modellen 
– speelde volgens hem een marginale rol in 
het financeonderwijs. “Na de crisis zijn er 
zeker kenteringen zichtbaar, met name bij 
individuele docenten, maar ik denk dat een 
meer systematische inbreng in de curricu-
la nodig is.”

‘Het vakge-
bied finance 

is medeschul-
dig aan de 

economische 
crisis’

Door wie: Jaap Spronk, hoogle-
raar Financial Management 

Sciences, RSM
Waar: Aan tafel bij Studio Eras-

mus op 15 september

Rectificatie 
Per abuis is in Erasmus Magazine #1 van 
september 2015 in deze rubriek een van 
de gegeven reacties toegeschreven aan 
EUR-haveneconoom Martijn van der Horst. 
De reactie is echter afkomstig van zijn col-
lega Bart Kuipers, Senior Researcher Port 
Economics bij Urban, Port and Transport 
Economics (RHV). 

Onze 
wetenschappers 

beweren nogal eens 
wat. Hoe kijken 

anderen ertegen-
aan?
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OP ZOEK NAAR 
EEN BAAN?
Ben je bijna of net afgestudeerd aan de EUR 
en wil je weten hoe je het beste een baan 
kunt vinden?

Wegens succes bieden we het Job Market
Prep Program ook in november aan.

Kijk op : www.erbs.nl/jobmarketprep en
doe mee vanaf 2 november a.s.!

Siham: ‘Ik ben gevlucht 
uit Syrië. Nu wil ik graag 
weer studeren.’

Geef om talent en maak 
deze studie mogelijk! 

Kijk op www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen

EuroCollege, versneld en 

begeleid hbo en mbo zoekt:  

Enthousiaste 
steunlesdocenten en 
receptionisten (m/v)          

Representatief, affiniteit met 

onderwijs, resultaatgericht.

Uren in overleg.

Geïnteresseerd? 

www.eurocollege.nl 

Contact

Mw. C. van der Veen

T: 010 – 478 01 29

E: c.vanderveen@eurocollege.nl
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Waarom wilde je voorzitter worden? “Ik werd 
voor deze functie benaderd door oud-be-
stuursleden.”

Dat zullen ze toch niet zomaar hebben ge-
daan? “Ha, ha, nee. Ze vonden me erg enthou-
siast met een grote inzet voor de vereniging.”

Heb je nog andere kwaliteiten die van pas 
komen? “Ik ben communicatief sterk, ben erg 
gestructureerd en kan goed plannen. Dat laat-
ste heb ik vooral geleerd tijdens mijn baan in 
Hotel Okura in Amsterdam waar ik evenemen-
ten in het restaurant organiseer, overigens in-
middels als bijbaan en niet meer fulltime.”

Altijd al de baas willen spelen? “Nou, ik moet 
zeggen dat ik dat op de middelbare school al 
wel had: op de voorgrond willen treden. Toen 
was ik ook altijd met allerlei projecten bezig.”

Getwijfeld of je het zou doen? “Nee.”

Wat doe je als voorzitter zoal? “Ons bestuur 
bestaat uit vier mensen: behalve een voorzit-
ter, is er een penningmeester, een secretaris 
en iemand voor de PR. Ik onderhoud vooral 
het contact met externe partijen, zoals regis-
seurs, speellocaties en stichtingen waarmee 
we samenwerken, en ik moet het overzicht 
houden. Waar we nu ook vooral mee bezig zijn 
is procedures opstellen en beleid schrijven.”

O, bestond dat dan nog niet? “Alles liep ei-
genlijk wel altijd en er was natuurlijk ook wel 
beleid, maar er bleek maar weinig gedocu-
menteerd te zijn. Vandaar.”

Neemt het veel tijd in beslag? “Ik denk toch 
wel anderhalf à twee dagen per week.”

Wat is het leukste van voorzitter zijn? “Dat 
je het gevoel hebt ergens voor verantwoorde-
lijk te zijn; als ik niks doe, gebeurt er ook niks. 
Daar leer ik heel veel van en het is vast ook 
van belang voor later. Wat ook erg leuk is, is 
het oplossen van ad-hocproblemen.”

Wat is je doel voor dit jaar? “Het belangrijkste 
is dat onze leden een ontzettend leuk speel-
jaar krijgen. Dat ze zich echt hebben kunnen 
ontwikkelen tot acteur, maar ook dat ze zich 
aan het eind van het seizoen echt student 
hebben gevoeld.”

Tot slot, heb je ook slechte eigenschappen die 
je voorzitterschap kunnen ondermijnen? “Ik 
ben bij tijd en wijle veel te perfectionistisch, 
terwijl het beter zou zijn om het compromis 
te zoeken, want het moet natuurlijk wel leuk 
blijven. O, en ik ben nogal assertief; daarvoor 
geldt hetzelfde, te assertief is ook niet altijd 
goed. Maar te afwachtend al helemaal niet!”

Stéphanie Visser
Motto: ‘Ik wil 
er zijn voor de 
leden en hen 

een mooie 
speelervaring 

bieden’

tekst GERT VAN DER ENDE  
fotografie MICHEL DE GROOT

Naam: Stéphanie Visser
Leeftijd: 25
Studie: master Business Information 
Management (RSM)
Vereniging: RISK (ooit afkorting van ‘Rotter-
dams Interfacultair Studenten Kabaret’) Stu-
denten Toneel Vereniging. RISK bestaat sinds 
1990 en telt ongeveer 56 leden die allemaal in 
één van de vijf producties spelen. Uitvoerin-
gen zijn doorgaans in de weekenden in mei in 
’t Kapelletje. Dit jaar is er voor het eerst ook 
een geheel door buitenlandse studenten ge-
vormde toneelgroep.
Voorzitter sinds: 30 september 2015 (officieel)



24 OKTOBER 2015
↘TEARS
Annabel
Tears is een nieuwe 
clubavond in Annabel. De 
organisatie van Niko en 
Yardbird bundelen hun 
krachten en brengen een 
nacht vol warme hiphop, 
zwoele disco, rauwe house 
en futuristische beats.

26 OKTOBER 2015
↘CHURCHLAND
Senaatszaal A-gebouw
Publiekslezing van de 
wereldberoemde Ameri-
kaans-Canadese filosoof 
Patricia Churchland. Ze 
is bekend vanwege haar 
werk in de neurofilosofie, 
bewustzijnsfilosofie en 
wetenschapsfilosofie. 

1 NOV – 6 NOV 2015
↘BIOSCOOP 5 JAAR
LantarenVenster
Van maandag 2 novem-
ber tot en met vrijdag 6 
november organiseert 
LantarenVenster een 
feestweek omdat zij vijf 
jaar bestaan. Tijdens de 
feestweek kun je naar alle 
films voor 5 euro. 

2 NOVEMBER 2015
↘ORIENTATION FAIR
Erasmus Universiteit 
(C-hal)
STAR organiseert maandag 
2 november van 13.00 tot 
17.00 een beurs special 
voor eerste- en tweede-
jaarsstudenten die in 
contact willen komen met 
recruiters van bedrijven 
als Samsung, Rabobank en 
L’Oréal.

07 NOVEMBER 2015
↘ERASMUSRONDE
De Erasmusronde wordt al 
vele jaren georganiseerd 
door de EUR-Roadrunners, 
de studentenhardloopv-
ereniging van Rotterdam, 
in samenwerking met 
Erasmus Sport.
Het parcours van 10 kilo-
meter loopt dwars door de 
mooiste gedeelten van het 
Kralingse Bos. Je kunt ook 
kiezen voor een afstand 

30 AGENDA

tekst CÉLINE MAESSEN

WOENSDAG 28 OKTOBER VANAF 18.15 UUR 

↘DINER + VOORSTELLING
ACHTER DE SCHERMEN 
IN HET THEATER
Ro Theater en de Rotterdamse Schouwburg
Op woensdag 28 oktober heb je de kans om naar een 
voorstelling van het Ro Theater te gaan en vooraf te 
praten met de algemeen directeur Erik Pals. Tijdens 
een gezamenlijke maaltijd vertelt Pals uitgebreid over 
onder meer het leiden van een theatergezelschap, hoe 
een voorstelling tot stand komt en wat een voorstelling 
succesvol maakt. 
Na het interview kun je genieten van de voorstelling 
Van Waveren, met topacteurs als Nasrdin Dchar, 
Herman Gilis, Sanne den Hartogh, Guido Pollemans en 
Jack Wouterse. De voorstelling gaat over de opkomst 
en de dramatische ondergang van de rijke Hollandse 
bollentelerfamilie Van Waveren. Verraad, grootheids-
waanzin, gekte, genialiteit, onmacht en tulpenbollen 
tegen het licht van honderd jaar Nederlandse geschie-
denis.
Wanneer bollenteler Theodoor van Waveren in 1930 zijn 
testament opmaakt, verdeelt hij zijn gigantische bloem-
bollenimperium over zijn vier zoons. Het is het begin 
van een dramatische familiegeschiedenis waarin al het 
opgebouwde kapitaal langzaam maar zeker verdampt. 
Zoon Erlo vertrekt als ondernemer naar Amerika, maar 
het ondernemen is niet aan hem besteed. Hij duikt in 
de wereld van Carl Jung waar hij de ene hergeboorte 
na de andere ervaart. Frank lijkt zijn broers tijdens de 
oorlog te redden van de ondergang, om ze vervolgens 
berooid achter te laten. Broer Tom richt de Keukenhof 
op. En broer Tup is een geniale geest, die de ene uitvin-
ding na de andere doet, maar nooit octrooi aanvraagt. 
Hij trouwt een excentrieke vrouw die hun zoon Guido 
als redder van de mensheid ziet. Het ooit zo succesvol-
le imperium stort in elkaar.
 
Toegang: € 15,-

MAANDAG 26 OKTOBER VANAF 20.00 UUR

↘DENKCAFÉ
THE ICE MAN
Arminius

Wim Hof doet wat voor anderen onmogelijk lijkt. Hij 
zwemt vijftig meter onder het ijs door, rent in zijn on-
derbroek een marathon over de poolcirkel en zit rustig 
twee uur lang in een bad met ijswater. Volgens de ‘Wim 
Hofmethode’ kan iedereen het leren, althans dat meent 
Wim zelf. 
De methode bestaat uit een combinatie van meditatie 
en ademhalingsoefeningen die je zenuwstelsel beïn-
vloeden. Onderzoek naar deze methode wijst bovendien 
uit dat Wim zijn immuunsysteem kan beïnvloeden en 
daardoor minder vatbaar is voor ziektes. In het Denk-
café spreekt Hof met immunoloog Dr. Matthijs Kox en 
internist Dr. Liesbeth van Rossum over de werking van 
zijn methode en de mogelijkheid dat deze vermogens 
overdraagbaar zijn. Gespreksleider Geert Maarse: “De 
vraag is hoe Hof zijn technieken uitvoert, hoe hij zegt dit 
te kunnen overbrengen op anderen,en dan vervolgens 
de vraag of dit ook wetenschappelijk te bewijzen is? En 
misschien doen we nog een proefje met mensen uit de 
zaal.”

Toegang: regulier € 5,-, student € 2,50
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van 5 km of een 15 km. De 
voorinschrijving is geopend 
en zal sluiten op 4 novem-
ber! De kosten hiervoor 
zijn € 7,50. Dit jaar is er ook 
het Nederlands Studenten 
Kampioenschap WEG, ook 
10 km. Studentensport 
Nederland. Zie: www.
erasmusronde.nl

10 NOVEMBER 2015
↘NEUROMARKETING
Erasmus MC Collegezaal 1
Hoe maakt het brein 
beslissingen? Waarom 
vinden we het woord ‘gra-
tis’ zo aantrekkelijk? Deze 
vragen worden behandeld 
door prof.dr. Ale Smidts 
tijdens de lunchlezing over 
neuromarketing.

TOT 15 DECEMBER
↘STUDENTENWINTER-
SPORT
In 2016 is het de 15e editie 
van Studentenwintersport, 
wellicht beter bekend 
onder de afkorting StuWi. 
Het is het grootste studen-

tenwintersportevenement 
van Nederland. Vertrek is 
op 4 maart 2016; plek van 
bestemming is Risoul in 
Frankrijk. De prijs is €374,- 
inclusief 25 euro vroeg-
boekkorting. De inschrij-
ving loopt tot 15 december. 
Zie: www.studentenwin-
tersport.nl

17 NOVEMBER 2015
↘DE WEG 
Erasmus Paviljoen
‘De Weg’ is een vertelcon-
cert van harpiste en zan-
geres Ekaterina Levental 
en kunstenaar Chris Kool-
mees. Ekaterina vertelt en 
zingt over haar vlucht uit 
de voormalige Sovjet-Unie 
twintig jaar geleden. 

AGENDA AGENDA

ADVERTENTIE

Bij ons leer je de wereld kennen

Ontdek jouw master aan  
de Universiteit Leiden

Masterdag 
6 november
unileidenmasters.nl

WOENSDAG 21 OKTOBER VANAF 20.00 UUR 

↘DENKCAFÉ
TERRORISMEBESTRIJDING
Arminius

In het Denkcafé is er in oktober aandacht voor terro-
rismebestrijding. Teun van Dongen is één van de eerste 
onderzoekers die de maatregelen tegen terrorisme 
onderzocht. De afgelopen tien jaar heeft de overheid 
geprobeerd grip te krijgen op mogelijke terroristen in 
ons land. Maar werken maatregelen als het afpakken 
van paspoorten, het weigeren van haatimams en het 
doorlichten van e-mailverkeer eigenlijk wel? Van Dongen 
kwam tot de conclusie dat deze maatregelen geen ef-
fect hebben. In zijn onderzoek richt Van Dongen zich op 
het effect van risicoprofielen: door de politie opgestelde 
profielen van mensen die bepaald gedrag vertonen dat 
mogelijk duidt op een verhoogde kans op terroristisch 
gedrag. Maar aangezien deze gedragingen op zichzelf 
niet strafbaar zijn, kun je deze mensen wel in de gaten 
houden, maar heeft de politie geen bewijs om deze 
mogelijke terroristen lang vast te houden. Van Dongen: 
“Repressieve maatregelen als arresteren en berechten 
werkt omdat je mensen dan even uit hun terroristi-
sche omgeving haalt. Ze zijn niet meer omringd door 
gelijkgestemden. Je slaat een netwerk uit elkaar. Alleen 
denk ik niet dat je deze mensen opspoort door middel 
van risicoprofielen. De effectiviteit is niet aangetoond, 
want veredelde terroristische aanslagen zijn nooit 
opgespoord naar aanleiding van dit soort grootschalige 
dataverzameling.”
Van Dongen gaat tijdens het Denkcafé in gesprek met 
Jan van der Groen, een rechter die betrokken is bij het 
meld- en adviespunt radicalisering Rotterdam, over de 
effecten van de Rotterdamse aanpak. 

Toegang: regulier: € 5,-, studenten € 2,50
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Ondertussen 
online 
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‘Na de bomaanslag besloten 
we te vluchten’
      
      Lees de persoonlijke verhalen 
van vluchtelingen in ons online dossier over 
de opvang van vluchtelingen bij Erasmus Sport.

“Aw, zielig hé? 
Hij was zo’n cutie.”

    Danitscha Mylène van Zijverden  
reageert op het overlijden van trampoes Ake 
op Facebook.

“Ik denk dat studenten 
 er bewust voor kiezen om later bij een

 studentenvereniging te gaan. Vaak
 willen ze eerst hun propedeuse halen  

 voordat ze lid worden.” 
         Sophie de Vries Robbé van de Rotter van RVSV verklaart 

  op EM online.nl. waarom studenten vaak pas later in 
hun studie lid worden van een studentenvereniging

‘Bezorgde burgers’. 
Ahum. 130 inwoners. 
Drenthe. Allemaal 
dezelfde gelaatsvorm. 
Do the math #pauw
Deze tweet van @ZihniOzdil (EUR-docent en 
publicist) over de inwoners van het Drentse 
dorp Oranje veroorzaakte een twitterfittie, 
waarbij tientallen mensen de Erasmus 
Universiteit om zijn ontslag vroegen. 
twitter.com/@ErasmusMag

DIT BEN IK 

TRISTAN 
VERMEULEN 
(21)
Eerstejaars Bedrijfskunde

Stijl. “Twee vrienden van mij 
hebben een sieradenlijn –  
Illuminati Handcrafted – met 
armbanden van lavastenen 
en hout. Ook hangt de illu-
minatiepiramide eraan. De 
armbanden zijn niet goed-
koop – zo tussen de honderd 
en honderdvijftig euro – maar wel 
heel erg mooi. Mijn dierbaarste 
bezit is een horloge van Arma-
ni. Mijn ouders zijn gescheiden 
toen ik vijf jaar was. Toen ik 
achttien werd zijn ze samen 
de stad in gegaan om voor mij 
een horloge te kopen. Op de 
achterkant staat de datum 
dat ik achttien werd en ‘mama 
en papa’ gegraveerd.” 

Entrepreneur. “Ik heb nu een 
eigen bedrijf met mijn va-
der in de leadgeneratie; wij 
worden ingehuurd als 
middle man voor 
business to busi-
ness -opdrachten . 
Op dit moment hebben 
we bijvoorbeeld een op-
dracht gekregen van een telecombedrijf; zij vragen 
ons afspraken te maken met potentiële klanten. We 
bestaan nu een jaar en dit is onze derde opdracht, 
dus het gaat best goed. Daarnaast vind ik het leuk 
om met mijn vader te werken. Hij had al een bedrijf, 
waardoor ik kan leren van zijn ervaring.”

Goede doelen. “Ik doe daarnaast aan fondsenwer-
ving. Ik ga langs de deuren om mensen te overtui-
gen lid te worden van een goededoelenorganisatie. 
Het is iedere keer een ander doel. Zelf ben ik lid van 
Warchild, Oxfam Novib en de Dierenbescherming. 
Als iemand mij aanspreekt op straat, zeg ik eigenlijk 
altijd ‘ja’, want ik weet hoe moeilijk het is mensen te 
vinden voor je doel. Daarnaast is het sowieso goed 
om doelen te steunen natuurlijk.” 

Chef. “Koken is mijn grote hobby. Ik sta elke dag 
lang in de keuken om te koken voor mij en mijn 
huisgenoten. Zij wassen daarna af; dat is de deal. Ik 
kook niet uit boeken, maar verzin vaak zelf de ingre-
diënten bij elkaar. Mijn beste gerecht is Suki Yaki. 
Ik heb het koken geleerd van mijn moeder; zij kan 
koken als de beste!.”

ACHTEROP32 

‘Stilte versus 
omfloerst over-
leg, rust versus 
geroezemoes. 
Tussen die twee 
stemmingen is 
dit leergebouw 
gebalanceerd’
 de Volkskrant over 
het nieuwe Polakgebouw

‘Nederland ontbeert de politieke 
wil om daders MH17 op te sporen’

   Journalist Olaf Koens tijdens zijn lezing over Rusland 
   in het Erasmus Paviljoen. Op EM online.nl. 

tekst CÉLINE MAESSEN
fotografie RONALD VAN DEN HEERIK


