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Pluralisme
Ik ben trots op het interview dat we in
deze editie van EM hebben met Irene
van Staveren, hoogleraar Pluralistische
economie aan het ISS. Zij pleit ervoor
dat economiestudenten meer economische theorieën krijgen voorgeschoteld
dan alleen de neoklassieke benadering.
Lees bijvoorbeeld ook eens Marx.
Volgens Van Staveren bestonden er geen
boeken inleiding in de economie die verschillende economische visies naast elkaar zetten. Dus schreef ze er zelf maar
een. Verplichte kost voor alle eerstejaars, lijkt me zo.
Want Van Staveren zegt dit niet omdat
ze de planeconomie en het communistische wereldbeeld nieuw leven in wil
blazen, ze zegt: “Het gaat er niet om dat
je studenten moet vertellen wat goed
en fout is, maar je moet ze een breder
palet bieden.”
En ik maar denken dat dat het uitgangspunt is voor elke academische opleiding, maar volgens Van Staveren is er
van pluralisme in het economie-onderwijs weinig sprake, en stelt ze zelfs dat
er nóg een crisis nodig is aleer men tot
bezinning komt.
Maar dát kan toch niet waar zijn? Ik zou
dit als Erasmus School of Economics
niet op me laten zitten.
Wieneke Gunneweg,
Hoofdredacteur Erasmus Magazine
gunneweg@em.eur.nl
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Clowns op de
dansvloer
Op de eerste zaterdagavond van maart stonden
ruim driehonderd deelnemers van het Nederlandse
Toernooi voor Dansende
Studenten (NTDS) op de
dansvloer tijdens het grote toernooifeest. Het thema van het toernooi – Circus – werd goed uitgebeeld in de outfits van de
dansers. Tot in de late
uurtjes zwierden de studenten over de dansvloer.
Salsa, bachata, merengue,
samba, maar ook de Engelse Wals ontbrak niet.
De sfeer was uitgelaten,
waarschijnlijk omdat de
studenten blij waren hun
danskunsten te kunnen
showen zonder jury. Het
werd een te gekke avond,
met veel clownsacts.
Overigens was het de
Erasmus Dance Society
die na het driedaagse
toernooi met de hoofdprijs aan de haal ging, een
heuse NTDS-Leeuw.

06 DE AFGELOPEN MAAND
tekst ELMER SMALING

Luxeproblemen en luxepaardjes
Het ooit zo nuchtere
Rotterdam wordt
steeds vaker met
Berlijn vergeleken:
het prijkt bovenaan
allerlei lijstjes met
topbestemmingen,
en op elke hoek van
de straat zit al een
ambachtelijk
bio-hamburgerrestaurant. En zo krijgt
de stad, en dus ook
de universiteit, te
maken met luxeproblemen en luxepaardjes waar we
vroeger het bestaan
niet van wisten. Of
toch in elk geval niet
van wilden weten.
Die tijd is definitief
voorbij.

Het begint bij het schoonheidsideaal. Waar vroeger
kraaienpootjes een teken van
goedlachsheid waren, moet
nu elk rimpeltje worden gladgestreken, ook in Rotterdam.
En dus krijgt het Erasmus MC
een botoxopleiding: dermatologen kunnen zich nu gaan
bekwamen in botoxinjecties
en laserbehandelingen. Bij de
Faculteit Geneeskunde vond
de goegemeente het toch een
enigszins controversieel besluit: de ene student vond het
een uitstekend idee om de
kwaliteit van cosmetische ingrepen te verbeteren, de andere zag het vooral als een kans
voor mensen die veel geld willen verdienen als cosmetisch
arts.
Die aankomende artsen, dat
zijn dan ook weer prima kandidaten voor een andere overbodige luxe: in het centrum
van Rotterdam gaan binnenkort supersjieke penthouses
open, speciaal voor studenten.
Gezellig met je huisgenoten
vanaf het enorme dakterras
neerkijken op het plebs. Er
hangt wel een prijskaartje aan:
zo’n 900 euro per luxepaardje voor een appartement dat
je met z’n drieën deelt. Die
negentig vierkante meters le-

→ Bij het Erasmus MC kun je volleerd botoxspuiter worden

veren de verhuurder zo een
slordige 3000 euro op – niet
slecht. Met zo’n inkomen kun
je je aardig wat cosmetische
correcties veroorloven.
Voor de meeste gewone studenten is zo’n penthouse natuurlijk niet weggelegd, die
wonen juist steeds vaker thuis.
Schijnt iets te maken te hebben met de afschaffing van de
studiebeurs per 1 september
2015. Dat heeft het Rijk een
enorme berg geld opgeleverd.
Probleem is alleen: dat ouderlijk huis staat meestal op ruime afstand van de collegezaal,
in tegenstelling tot het knusse
studentenkotje van vroeger.

→ Penthouses middenin de binnenstad, speciaal voor studenten.

En dus zijn niet alleen de intercity’s van maandagochtend en
vrijdagmiddag afgeladen met
studenten en vuile was, maar
zit de eerzame forens elke ochtend en elke avond tussen luidruchtige ballen en knorren.
Ondertussen had de NS nog
even geen nieuwe treinen besteld, uit onzekerheid over het
voortbestaan van de ov-chipkaart. Met een claustrofobisch
tekort aan ruimte in de treinen
tot gevolg.
Dit probleem, veroorzaakt
door de politiek, moet natuurlijk opgelost worden door studenten. Of ze alsjeblieft voortaan zoveel mogelijk avondcolleges kunnen volgen, smeekte
NS-topman Roger van Boxtel.
Maar die studenten zijn natuurlijk al elke avond te vinden
achter de bar, in het callcenter
of in een winkeltje, om die riante studieschuld niet al te
hard op te laten lopen. Dus tijd
om dan nog college te volgen is
er niet.
Kortom, op de barricaden! De
Nederlandse student zou wel
eens even laten zien wat het
betekent als álle studenten tijdens de spits de trein nemen.
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De maand
in cijfers
Het nieuws van de afgelopen
maand in drie cijfers samengevat. Een enorme bak geld
voor start-ups van het Erasmus MC; de EUR heeft vier
keer zo veel ‘topmasters’
dan vorig jaar; en miljoenen
wetenschappelijke artikelen
illegaal te downloaden.

Helaas was de actie op maandagochtend 7 maart vóór 9 uur
gepland. Er kwam vrijwel niemand opdagen. Zelfs de studenten die normaal gesproken
wel in de spits reizen, deden
zich voor als zakenlui van middelbare leeftijd. Uit schaamte
wellicht voor de nationalistische toon van de actie: het
vlagvertoon en de oranje stropdassen op Utrecht Centraal
konden eenvoudig verward
worden met een gemiddeld
protest van de Pegida.

→ Luisteren naar ‘Bridge over troubled water’ in de hal van het Erasmus
MC.

Laat ik eindigen met iets
moois: onderweg naar de
operatiekamer, het Sophia
Kinderziekenhuis of simpelweg een college kun je sinds
kort in het Erasmus MC luisteren naar pianospel. In de hal
staat een hagelwitte vleugel
opgesteld, waar ook veel studenten gebruik van maken.
En er wordt serieus onderzoek
mee gedaan. Want voelen patiënten zich beter als ze even
naar pianomuziek kunnen
luisteren? “Uit meerdere onderzoeken blijkt dat muziek
een positief effect heeft op
patiënten vlak voor en na operaties: “Muziek vermindert pijn
en angst”, aldus onderzoekster Aniek De Rooij. Als het
onverhoopt toch niet blijkt te
werken, dan hebben we in ieder geval ‘voor niks’ een paar
maanden lang naar prachtige
pianovertolkingen
kunnen
luisteren. �

→ Het leek soms wel Pegida bij het
NK treinreizen in de spits.

Over vlagvertoon gesproken:
een landelijke verkiezing van
de universiteit met de domste
slogan werd níet gewonnen
door de EUR. Make it happen
deed namelijk niet mee. Alle
andere universiteiten wel, en
daarvan gingen de Groningers
met de hoofdprijs aan de haal,
dankzij het schitterend lege
‘Born leaders reach for infinity’.
Een eervolle vermelding was
er voor de UvA, met de paradoxale Whatsapp-slogan ‘We
are U’. Het zal allemaal wat
gekost hebben. Waarom onze
leus zich niet mocht meten
met die van de andere universiteiten blijft onduidelijk: de
organisatie van de verkiezing
was niet voor commentaar bereikbaar.

‘Born
leaders
reach for
infinity’

22 miljoen

Een nieuw fonds voor spinoffs van het Erasmus MC,
het LUMC en de TU Delft gaat
deze zomer van start. Behalve de universiteiten doen ook
de provincie Zuid-Holland
en de betrokken gemeentes
mee. Als de Europese Unie
ook over de brug komt, zal
het fonds zo’n 22 miljoen
euro in kas hebben.
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Acht masters van de Erasmus Universiteit krijgen van
de Keuzegids dit jaar het
stempel ‘topopleiding’. Dat
zijn er maar liefst zes meer
dan vorig jaar. Een master
wordt als topopleiding aangemerkt als een totaalscore
wordt behaald van ten minste
76 van de 100 punten.

47.000.000

→ Sci-Hub is de Pirate Bay van de
academische wereld.

De website sci-hub.io is de
Pirate Bay van de academische wereld: op de site zijn
47 miljoen wetenschappelijke
artikelen illegaal te downloaden. Het doel van de site is
uiteraard ‘nobel’: de macht van
de uitgevers breken en open
access voor iedereen.

08 COLUMN
tekst GIORGIO TOUBURG
fotografie LEVIEN WILLEMSE

Rijdende
trein

Mijn eerstejaars colleges sociologie
staan mij dertien jaar na dato nog
altijd helder voor de geest. Niet alleen
omdat een van de docenten van dienst
als enige een presentielijst bijhield en
een aanzienlijk deel van zijn colleges
vulde met integrale voordrachten uit
het vuistdikke SCP-rapport De sociale
staat van Nederland (ik zie een verband
tussen de twee). Nee, ook omdat hij zo
nu en dan de tijd nam om stil te staan
bij rechtsstatelijke principes, waaronder
het begrip 'partijdigheid'. Zo legde hij in
een van zijn colleges uit dat het dienen
van andere belangen dan die welke horen
bij de publieke functie die je vervult als
overheidsfunctionaris, problematisch
is en voorkomen moet worden. Mede
hierdoor heb ook ik lange tijd gedacht dat
je je als academicus maar beter niet bezig
kunt houden met politiek activisme.
Inmiddels is mijn mening hierover flink
veranderd. Hoewel een dergelijke scheiding tussen ideologie en wetenschap
voor natuurwetenschappers nog wel vol
te houden is, worden de waarnemingen
van sociale wetenschappers beïnvloed
door de maatschappelijke krachten die
ze plegen te onderzoeken. De sociale
werkelijkheid toont zich minder rotsvast
dan de materiële werkelijkheid: wat waar,
rechtvaardig of effectief is, hangt nogal

eens af van de paradigmatische of methodologische bril van de onderzoeker in
kwestie. Het verlangen om de natuurwetenschappen in al hun stelligheid na te
bootsen is er desalniettemin nog altijd,
met als gevolg een sterke neiging om de
maatschappelijke stand van zaken als de
logische uitkomst van een set natuurwetten te zien. Gevolg hiervan is dat de
ideologische oorsprong en legitimiteit
van die status quo zelden ter discussie
staat, zeker als wetenschappers zich niet
geroepen voelen om zich hierover uit
te spreken. De Amerikaanse historicus
Howard Zinn wist dit misschien nog wel
het beste te omschrijven: 'You can't be
neutral on a moving train.' De maatschappij of de instituties waar je deel van
uitmaakt – de trein – gaan een bepaalde
richting op; door te blijven zitten laat je
de trein rustig verder denderen. Spring
je eraf en pruts je aan de wissels, dan
kun je de richting wat veranderen. Maar
vaststaat dat je ook door niets te doen
bijdraagt aan een bepaalde situatie.
Wat eerdergenoemde docent van deze
gedachtegang zou vinden? Die nam het
zelf ook niet zo nauw met die onpartijdigheid: hij was lid van een van de drie traditionele partijen in dit land en schermde
tijdens colleges met het feit dat hij ooit
gepolst was voor een ministerspost.
Dat doet denken aan een typetje van
Kees van Kooten, de ijdele prof. dr. ir.
Akkermans, die enthousiast rondbazuint
dat zijn naam rondzingt op belangrijke
ministeries ("Mijn naam circuleert ja;
wordt in de mond genomen, zoals dat
heet: Akkermans!"). Zo bezien was het afscheidscadeau van deze docent passend:
een jaarlijks uitgereikte penning die zijn
naam draagt. Drie keer raden wie hem als
eerste in ontvangst mocht nemen...
Giorgio Touburg is promovendus aan de
Rotterdam School of Management.

09 DE KWESTIE
tekst GEERT MAARSE
illustraties BAS VAN DER SCHOT

De kwestie. Terwijl Nederland debatteert over het Oekraïne-referendum, is de echte
Europese splijtzwam het eventuele vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Dat zegt
Professor Fabian Amtenbrink, die samen met ESL-collega’s dr. Anastasia Karatzia en
René Repasi in opdracht van het Europees Parlement onderzoek doet naar de
gevolgen van een Brexit.

Should I stay
or should I go?
Kunt u uitleggen wat de impact zou zijn, mocht
Groot-Brittannië daadwerkelijk uit de Europese
Unie stappen? “Het zou voor het eerst zijn dat een
lidstaat vertrekt. Sinds het Verdrag van Lissabon
bestaan er juridische procedures die dit mogelijk
maken. Maar het is een rampscenario voor het
Europese project als een lidstaat er ook echt voor
kiest. Dan moeten er op alle mogelijke fronten over
nieuwe voorwaarden onderhandeld worden. Van
handelsverdragen tot afspraken over reizen en vestiging in EU-landen. Als dat binnen twee jaar niet
lukt, verlaat het land de EU zonder afspraken. Van
de een op de andere dag is een EU-burger die zich
in Groot-Brittannië heeft gevestigd, en daar bijvoorbeeld werkt, dan een inwoner van een land dat
niet meer bij de Europese Unie hoort. Maar vooral
ook voor de Britse burgers gaat er veel veranderen.
Neem bijvoorbeeld een Britse pensionado – en daarvan zijn er nogal wat - die in Spanje zijn dagen slijt.
Die kan er straks niet meer zonder meer vanuitgaan
dat hij daar (a) mag blijven en (b) zijn Britse pensioen door de Spaanse pensioeninstantie krijgt uitbetaald. Het fundament van de Europese Unie bestaat uit het vrije verkeer van personen, goederen,
diensten, kapitaal en de vrijheid van vestiging. Het
effect alleen al daarop zou extreem merkbaar zijn.
In de handel met Groot-Brittannië zouden bijvoorbeeld weer douanerechten van toepassing kunnen
zijn.”

Prof.dr. Fabian Amtenbrink is hoogleraar Recht van de Europese Unie
en vicedecaan van de Erasmus
School of Law. Hij is wetenschappelijk directeur van het LDE European
Research Centre for Economic and
Financial Governance (EU-

Tweehonderd topmensen uit het bedrijfsleven,
waaronder Shell-topman Ben van Beurden, publiceerden afgelopen maand in The Times een brief
waarin ze de Brexit omschrijven als een enorme bedreiging voor investeringen en de werkgelegenheid.
Is dat de dominante gedachte binnen de industrie?
“Als je een zakelijk belang hebt, ben je geen voorstander van het vertrek. Het hoofd van de Britse
Kamer van Koophandel is recentelijk afgetreden,
omdat hij in het Brexit-kamp zat en zijn positie
daarmee onhoudbaar was: hij vertegenwoordigde
de Britse ondernemers niet meer.”
Hoe groot is het risico dat Londen de financiële sector, nu een van de grootste ter wereld, kwijtraakt?
“Het is heel lastig te voorspellen. Wat belangrijk is
om te weten, is dat Groot-Brittannië de afgelopen
decennia is veranderd van een industriële economie in een diensteneconomie. Een van de grootste
sectoren – en een die in de onderhandelingen met
Cameron een enorme rol speelt – is de financiële sector. Het businessmodel van The City, het financiële
hart van Europa, is dat buitenlandse bedrijven, en
vooral Amerikaanse investeerders, Londen gebruiken om toegang te krijgen tot de interne Europese
markt. De Europese Unie is de sterkste economie
ter wereld wat betreft handel in goederen en diensten, groter dan die van de VS. Als Londen niet meer
met die markt verbonden is, dan is het maar zeer
de vraag of de Amerikanen geïnteresseerd blijven
in The City. Het financiële hart van Europa zou dan
zomaar in Frankfurt, of buiten het eurogebied in
Stockholm of Warschau terecht kunnen komen.”
Betekent dit ook dat het voor Britten lastiger wordt
om Franse wijn te kopen, of een Duitse auto? “De
burgemeester van Londen, Boris Johnson, die – om
strategische politieke redenen – recentelijk toegetreden is tot het Brexit-kamp, had het precies
hierover: vakanties, eten en vriendschappen in ↘

RO-CEFG). Samen met zijn collega’s
dr. Anastasia Karatzia (rechts) en
René Repasi (midden) heeft Amtenbrink (links) in opdracht van het Europees Parlement het onderzoek
getiteld ‘Renegotiation by the United Kingdom of its constitutional

relationship with the European Union. Economic Governance’ verricht.
Het Brexit-referendum vindt plaats
op 23 juni 2016. De datum van de
openbaarmaking van het eindrapport van het onderzoek staat nog
niet vast.
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Europa vond hij fantastisch, maar hij hoefde de EU
als een politiek project daar niet bij te hebben. Het
is alleen de vraag of je vakantie naar Frankrijk na
een Brexit nog net zo vlekkeloos verloopt, en of een
fles Bordeaux nog voor dezelfde prijs op de kaart
van Britse restaurants komt te staan.”
Wanneer is een Brexit onvermijdelijk? “Het gevaar
van de huidige situatie is dat het een precedent
schept. Wanneer je als lidstaat ontevreden bent met
het Europese beleid op een bepaald vlak, dan kun
je gaan onderhandelen over uitzonderingen, met
als dreigement de Europese Unie te verlaten. Polen,
Slowakije, Tsjechië, Hongarije – dat zijn landen die
ook best ontevreden zijn over een aantal zaken, bijvoorbeeld het Europese asielbeleid. Maar voordat
je het weet, zit je dan met een Europese Unie met
allerlei gediversifieerde lidmaatschappen. Meer een
soort Verenigde Naties, een groep zonder vergaande assimilatie van nationale rechtsstelsels. Echter,
als Groot-Brittannië daadwerkelijk uit de EU vertrekt en straks blijkt dat de economische gevolgen
daarvan niet gunstig zijn, dan zullen andere landen
wellicht minder snel geneigd zijn de grenzen op te
zoeken.”
Zodat aangetoond wordt dat het niet helpt om te
dreigen? “Zo zou je het een beetje kunnen stellen.
Het is een signaal in tijden waarin meerdere landen
worden geleid door Eurosceptische regeringen. Een
vertrek is nog steeds schadelijk, maar het moet niet
koste wat kost voorkomen worden. Op een zeker
moment kan de prijs te hoog worden.”
Het klinkt net als een huwelijk: je moet bereid zijn
een beetje naar elkaar te luisteren, maar als de ene
partner een open relatie wil, en de andere niet, dan
is het op een zeker moment afgelopen. “Om die metafoor vast te houden: je moet je afvragen of je wilt
leven met de vrees dat je partner je elk moment kan
verlaten.”
Hoe gaat het met Groot-Brittannië na een Brexit?
“Ik verwacht problemen voor Groot-Brittannië.
Bijna tachtig procent van de bruto toegevoegde
waarde wordt in de finance- en services-sector gegenereerd. Moet je je voorstellen wat voor een dreun

het – in elk geval op de korte termijn – veroorzaakt
als Groot-Brittannië niet langer onder de huidige
voorwaarden handel met de Europese Unie kan drijven. De helft van de handel van Groot-Brittannië is
binnen de EU. Maar ook buiten het economische
belang heeft dit grote gevolgen. De Schotten bleven
na het referendum in 2014 ternauwernood onderdeel van Groot-Brittannië, maar er gaan geluiden
op dat ze na een Brexit gelijk weer een referendum
zullen uitschrijven, met mogelijk dit keer een andere uitkomst.”
Wat verliest de EU als Groot-Brittannië eruit stapt?
“De balans binnen de Europese Raad en de Raad
van de Europese Unie. Groot-Brittannië speelt hier
vaak een belangrijke rol als een kritisch geluid. Het
is goed als iemand de lastige vragen stelt, de bad
cop speelt. En dat dat ook nog een van de grootste
economieën in de EU is. Er ontstaat een soort vacuüm als Groot-Brittannië wegvalt. Dat kan opgevuld
worden door een ander land, Polen bijvoorbeeld.
Maar dan is het punt dat de Britten enorme diplomaten zijn: ze spelen het hard, maar zijn achter de
schermen heel constructief. Als er een land met een
populistisch regering in het gat springt, ben je het
evenwicht kwijt.”
Het percentage Britten dat voor vertrek uit de EU
is, schommelt rond de 40 procent. Waarom willen
zij dit? “Ze willen niet dat Brussel zich met hun leven bemoeit, en immigratie speelt hierbij in GrootBrittannië een grote rol, net als in sommige andere
landen. Als je een groep Nederlanders, Britten en
Duitsers bij elkaar in een kamer zet, zullen ze waarschijnlijk grotendeels dezelfde bezwaren tegen
Brussel hebben. Maar ik denk – en dat is slechts een
hypothese – dat het bij de Britten dieper gaat. Ze
zijn sceptisch, al decennia. En vergeet niet: ze hadden ooit de halve wereld. Dan wil je geen speelbal
worden van de Brusselse machinerie.”
De Franse minister van Economie Emanuel Macron
heeft gedreigd vluchtelingen uit Calais die naar
Groot-Brittannië willen vluchten, niet langer tegen te houden. Wat vindt u daarvan? “Deze retoriek
maakt juist het belang van de Europese eenwording
duidelijk. De Europese Unie draait grotendeels om
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‘Wat mij wel opvalt, is dat deze
discussie vooral in Nederland
heel erg speelt. In andere
lidstaten hoor je er veel minder
of zelfs niets over’ ↘
Fabian Amtenbrink

het inperken van conflicten. Ik vertel mijn studenten altijd over het ‘Holiday Inn-model’. Je sluit
staats- en regeringsleiders die ruziën een lang
weekend op, tot ze naar buiten komen met een of
ander halfslachtig compromis. Dat mag niet ideaal
zijn, maar het is altijd nog beter dan het alternatief: de vlam in de pan. We hoeven maar naar de
twintigste eeuw te kijken om te zien hoe makkelijk
gewapende conflicten ontstaan. Dat is niet denkbeeldig, gezien het formaat van de vluchtelingencrisis.”
Hoe verhoudt een Brexit zich tot het
andere hete Europese hangijzer van
dit moment: het associatieverdrag
met Oekraïne? “Als jurist zie ik weinig overeenkomsten. Waar deze twee
zaken wel exemplarisch voor zijn,
is het groeiende wantrouwen van de
burgers tegen het Europees beleid en
dus tegen alles wat uit Brussel komt.”
Op 6 april mogen Nederlanders stemmen
over het associatieverdrag. Wat zou u ze adviseren? “Het is zeker niet mijn taak als wetenschapper om verantwoordelijke burgers hierin de adviseren. Wat mij wel opvalt, is dat deze discussie vooral
in Nederland heel erg speelt. In andere lidstaten
hoor je er veel minder of zelfs niets over. Terecht
of niet: het lijkt elders een non-issue te zijn. Het
is opmerkelijk dat zo’n complex – maar vooral vrij
technisch – verdrag het tot een referendum schopt,
terwijl het nog maar de vraag is of we ook mogen
stemmen over het veel belangrijkere TTIP. Hoe dan
ook is het bij referenda over complexe Europese
vraagstukken altijd de vraag waar mensen uiteindelijk ja of nee op zeggen.”
Is dat niet ook het geval bij de Britten, die op 23 juni
naar de stembus gaan voor een referendum over de
Brexit? “Wat bedoel je?.”
Bij dat referendum kun je je ook afvragen of mensen
wel stemmen over een daadwerkelijk vertrek – inclusief alle voor- en nadelen – of dat ze gewoon een
negatief geluid willen laten horen over de manier

waarop ze zich verhouden tot Europa. “Het laatste
zou inderdaad de uitkomst kunnen zijn. Zoals gezegd, dit heeft vooral ook te maken met de grote
ingewikkeldheid van de aan de Britse burgers voorgelegde vraag ”
Hoe bedoelt u? “Het probleem is volgens mij dat de
economische en juridische vraagstukken die verbonden zijn aan een vertrek uit de EU zó ontzettend complex zijn, dat je niet kunt verwachten dat
mensen ze gaan zitten uitpluizen. Terwijl het referendum vervolgens wel de beslissing rechtvaardigt
die gemaakt wordt. Zwitserland, zo ongeveer de
moeder van direct democracy, voorziet de burgers
uitgebreid van achtergrondinformatie. Terwijl in
Groot-Brittannië vooral gewoon politiek campagne
gevoerd wordt en mensen elkaar van alles verwijten. En wat stem je als je het niet zeker weet? Dan
stem je ‘nee’.”
In hoeverre begint Europa uit elkaar te brokkelen?
“Er is van alles aan de hand, maar dat is ook inherent aan dit ambitieuze project. Europa bevindt zich
elk jaar wel een keer op een cruciaal kruispunt. Dat
is de Europese integratie in een notendop: de logica
dat een crisis tot een verdere vorm van integratie
leidt. Dat zag je ook bij het Verdrag van Maastricht
in 1993, wat in zekere zin een reactie was op de existentiële crisis waar we toen in verkeerden, vooral
met betrekking tot het democratisch tekort.”
Bent u optimistisch over de toekomst van Europa?
“Ik ben afkomstig uit Duitsland, getrouwd met een
Française en woon en werk in Nederland met twee
kinderen wier voertaal Nederlands is. Het mag dus
duidelijk zijn dat mijn toekomst in Europa ligt. En
dat geldt voor een groot deel van mijn collega’s. Dus
ik ben wel optimistisch. Daarnaast signaleer ik een
discrepantie tussen het publieke debat en het politieke proces in Europa. De politieke discussie wordt
vooral gevoerd in de lidstaten, maar die heeft niets
te maken met de Europese realiteit. Het was heel
goed dat we een felle discussie hadden over de toetreding van Bulgarije en Roemenië. Dat is achteraf
goed geweest, want de EU is misschien te snel uitgebreid. Maar de enorme paniek dat we overspoeld
zouden worden door goedkope werknemers uit die
landen is volledig onterecht gebleken. Ik zie de EU
niet snel exploderen of imploderen. We modderen
gewoon door, met – dat wel – een steeds gedifferentieerde betrokkenheid van landen. En dan is het
wel denkbaar dat de gemeenschappelijke basis op
gegeven moment in het geding komt. Maar dat is
pas iets van de langere termijn.” ↙
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Elke maand
duikt EM in een
onderwerp dat nader
onderzoek verdient.
Lees meer op www.
erasmusmagazine.nl

Handen uit de
mouwen voor
een ander
Een paar uurtjes meehelpen bij je studievereniging,
geld doneren aan een goed doel en misschien zelfs
een bestuursfunctie vervullen. Het is allemaal
vrijwilligerswerk dat je studententijd veel meer
cachet kan geven. Hier geldt het aloude adagium:
wie goed doet, goed ontmoet.

D

at studenten vaak vrijwilligerswerk doen is helemaal niet zo gek, vertelt
Lucas Meijs, hoogleraar
Strategic Philantropy and
Volunteering. “Ze zitten in een unieke levensfase, waarin ze veel mensen leren
kennen. Daarnaast is de studententijd ook
het moment om zich te ontwikkelen.”
Maak daarbij niet de fout om te denken
dat studenten het doen omdat ze tijd over
hebben. “Studenten hebben het tegenwoordig druk, maar dat is juist de oorzaak.
Vrijwilligerswerk komt op je pad of daar
word je voor gevraagd. Dat gebeurt dus op
momenten dat je het druk hebt, niet als je
eenzaam op de bank zit.”
Het unieke van vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld studentenverenigingen is de
kortstondigheid. Meijs: “Je kunt in korte tijd heel veel leren en doen en daarna
met opgeheven hoofd weer stoppen. Dat
maakt het aantrekkelijk om in de studententijd vrijwilligerswerk te doen. Een bestuursjaar duurt vaak een jaar, meehelpen
met een project in het buitenland meestal
drie maanden. Bij een burgervereniging
zit je er zo een paar jaar aan vast.”

Maak het leuk voor jezelf
Meijs benadrukt dat het begrip vrijwilli-

gerswerk ver reikt. “De eerste gedachte
die mensen hebben bij vrijwilligerswerk
is hulp aan minderbedeelde mensen of
dieren. Maar er valt nog veel meer onder
die noemer. Denk ook aan de persoon die
een keer in de week gratis achter de bar
van de voetbalkantine staat of een bestuurder van een studievereniging. Dat is
net zo goed een ander helpen en het is net
zo belangrijk voor de maatschappij.”
Als je alle activiteiten van de verenigingen en stichtingen die gelieerd zijn aan
de Erasmus Universiteit op een rijtje zet,
dan zie je dat er toch heel wat uren aan
de maatschappij gedoneerd worden. Wat
Meijs ontzettend leuk zou vinden zijn single volunteer-activiteiten: “Dat vrijgezellen die samen bijvoorbeeld een buurthuis
opknappen, en daardoor potentiële partners ontmoeten. Twee vliegen in één klap
dus. Vrijwilligerswerk hoeft niet alleen te
zijn voor de ander, het gaat ook een beetje
om jezelf. Dat je er zelf van leert. Zo maak
je het leuk voor jezelf én voor een ander.”

Selectie
Onder de paraplu van de Erasmus
Universiteit zijn er mogelijkheden genoeg
om je van je altruïstische kant te laten
zien. EM maakt een selectie van de liefdadigheidsinitiatieven op de campus.

EFR Charity Committee
WIE: De EFR Charity Committee. De commissie bestaat uit zeven leden van de
Economic Faculty Association Rotterdam.
WAT: van 9 tot en met 15 mei kan iedereen
zich inschrijven om een paar uur mee te
helpen bij verschillende lokale organisaties. Zo kunnen vrijwilligers honden uitlaten bij een dierenasiel in de buurt, kinderfeestjes organiseren voor kinderen van
armlastige ouders, of meehelpen bij de
Voedselbank. De commissie werkt samen
met Rotterdam Cares, een organisatie die
de maatschappelijke betrokkenheid van
young professionals wil vergroten.
SINDS: Het is de tweede keer dat de commissie een vrijwilligersweek organiseert.
Afgelopen jaar droegen ongeveer veertig
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tot vijftig vrijwilligers hun steentje bij,
dit jaar mikt de commissie op zo’n zestig
mensen.
OPBRENGST: Onlangs organiseerde de commissie een feest. De opbrengst van ongeveer 700 euro was voor de stichting vluchtelingstudenten UAF.
WAAROM: Maxi Moeller, voorzitter van de
Charity Committee: “We students sometimes take over the city, being loud and
obnoxious. This is our way to do something
back for the city.”

Charity Consulting – Induplo
WIE: Charity Consulting van InDuplo,

de studievereniging voor studenten
Economie en Recht. De commissie bestaat
uit een poule van ongeveer veertig studenten die op projectbasis samenwerken.
WAT: Groepjes van vijf à zes studenten
worden gekoppeld aan kleinschalige projecten van Rotterdamse stichtingen. De
opdrachten zijn uiteenlopend. In het verleden hebben studenten geadviseerd hoe
de bedrijfsvoering te verbeteren en een
bedrijfsplan opgezet.
SINDS: Afgelopen collegejaar
OPBRENGST: Er zijn net twee projecten afgerond en momenteel loopt er een project
met de Rotterdamse munt.
WAAROM: “We doen jaarlijks een paar
kleine evenementen voor het goede doel.
Koken voor daklozen bijvoorbeeld. Die
activiteiten worden altijd goed ontvangen door onze leden en daarom wilden we
meer doen”, legt Job Heidkamp, voorzitter
van InDuplo uit. “Iedereen kan meehelpen
met koken of een wandeling maken met
ouden van dagen. We wilden het vrijwilligerswerk combineren met iets waar we
zelf goed in zijn. Als consultant kunnen
we wel echt iets unieks bieden aan de
mensen die het nodig hebben.”

of Economics, de Rotterdam School of
Management, het Erasmus University
College, Erasmus Sport en de studieverenigingen InDuplo, Cedo Nulli, STAR en
Faector. De medewerkers en studenten
organiseren het evenement dat op 10 april
plaatsvindt.
WAT: 557 studenten, medewerkers en
alumni van de EUR doen mee aan de
Erasmus Charity Run. Zij lopen een
kwartmarathon of de hele Marathon van

Involve
WIE: Eva van de Kraats
(22), heeft net de
International Bachelor
Economics and Business
Economics afgerond, en is
momenteel fulltime commissielid Business Week
bij de EFR.
WAT: Involve is een project
van de EFR dat als doel heeft
academische kennis in de
praktijk te brengen. Jaarlijks
zoekt de Involve-commissie
een onderzoeksproject
uit in samenwerking met
een NGO. Een groep van
twintig studenten doet drie
maanden bureauonderzoek
en vervolgens één maand
veldonderzoek. Aan de hand
van de resultaten stelt de
groep adviezen op.
SINDS: Vijf jaar. In de afgelopen jaren hebben studenten onderzoek gedaan
naar schoon drinkwater in

Kameroen, duurzame energie in Ghana, jeugdwerkloosheid in Uganda en een duurzame relatie tussen natuur
en mens in Kenia.
OPBRENGST: Aan de hand
van de onderzoeksresultaten stelt de groep adviezen
op. In 2015, het jaar van Van
de Kraats, werkten Involve
samen met het International
Fund for Animal Welfare
(IFAW).
WAAROM: Van de Kraats:
“Dit wil ik gaan doen, was
mijn eerste gedachte toen
ik hoorde van het project in
Kenia. Het leek me zo vet.
Echt iets nuttigs doen waar
de mensen op lange termijn
ook nog wat aan hebben.
Na drie maanden bureauonderzoek vertrokken we
eindelijk naar Kenia. Voor het
onderzoek interviewden we
mensen die werkzaam waren
bij lodges, HIV-supportgroepen en NGO’s. Onze eerste

stop was Nairobi, dat was
behoorlijk wennen. Het hostel was omheind, ’s avonds
was het niet veilig om buiten
te lopen. De week daarop
logeerden we in een dorp in
het gebied, bij het Amboseli
Nationaal Park, waar we
het onderzoek uitvoerden.
De bewoners waren van
een Masaï-stam. Ze waren
allemaal zo aardig voor ons
en bedankten ons voor onze
hulp. Het was zo mooi daar
dat we eigenlijk niet meer
weg wilden.
Het onderzoek was een
bijzondere ervaring. Ik heb
genoten van de natuur en
de mensen die ik heb leren
kennen. Maar soms was het
ook wel gek om daar te zijn:
sta je voor een enorm luxe
lodge en de buren wonen
dan in een hutje bedekt met
stro. De tegenstelling is zo
groot.”

SINDS: Een jaar of vijf.

Charity Dinner International Faculty
Association Ace
WIE: ACE is de faculteitsvereniging van de
Erasmus School of History, Culture and
Communication (ESHCC).
WAT: Jaarlijks organiseert de vereniging de
foodrACE, een eetwedstrijd waarbij zoveel
mogelijk spareribs naarbinnen worden
gewerkt. Dit jaar is besloten er een formeler evenement van te maken, namelijk
een diner. Deelnemers kunnen kiezen uit
meerdere driegangenmenu’s. De helft van
de opbrengst gaat naar het goede doel.
Afgelopen jaar ging het geld naar Jarige
Job, een stichting die verjaardagsboxen
samenstelt voor kansarme kinderen. Dit
jaar gaat het naar het studententeam van
Unicef.

OPBRENGST: Afgelopen jaar 200 euro, de
verwachting is dat de opbrengst dit jaar
300 euro zal zijn.
WAAROM: Rose Aitken, voorzitter ACE:
“We vinden het belangrijk dat onze leden
zich ervan bewust zijn dat er talloze goededoelenorganisaties zijn in de wereld die
geld nodig hebben. Door het organiseren
van zulke activiteiten hopen wij te helpen
met de financiële zaken van zulke organisaties. Wij halen misschien geen wereldbedragen op, maar ik geloof er heilig in dat
alle beetjes helpen.”

Erasmus Charity Run
WIE: De Erasmus Charity Run wordt vanuit de Erasmus Universiteit mede mogelijk gemaakt door de Erasmus School

Rotterdam. Deelnemers laten zich sponsoren om zo geld op te halen voor het
Erasmus Education Fund. Dit fonds verstrekt studiebeurzen aan kansarme getalenteerde jongeren, zodat zij een studie
kunnen volgen aan de EUR.
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Stichting
Kembé
WIE: Kembé bestaat uit

studenten van de Erasmus
Universiteit.
WAT: De stichting zet
duurzame projecten op in
ontwikkelingslanden. De gedachte achter de projecten
is om de lokale bevolking te
helpen zelfstandig te worden door werkgelegenheid
te creëren. Een voorbeeld
van een project is bijvoorbeeld de opbouw van een
kippenboerderij in Haïti
na de aardbevingsramp in
2010. Momenteel zijn ze
bezig met het opzetten van
een zonnebloemoliefabriek
in Tanzania. Om de projecten te financieren, zamelen
leden van de stichting geld
in door het organiseren van
diners, feesten, pubquizzen
en presentaties bij bijvoor-

beeld Rotaryclubs.
SINDS: 2010.
OPBRENGST: Een project
duurt ongeveer twee jaar en
in die tijd wordt er ongeveer
€ 50.000 opgehaald.
WAAROM:

“Het bijzondere aan de
stichting is dat we een zero
overhead policy hebben,”
vertelt Mark Scholten (25),
masterstudent Marketing.
“Iedere euro die er binnenkomt, gaat direct naar het
project. Dat je niet zomaar
geld of eten geeft, vind ik
ook een pluspunt. Je helpt
de mensen om iets neer te
zetten, iets waar ze daarna
zelfstandig mee verder
kunnen gaan.
Afgelopen jaar ben ik met
een delegatie naar Tanzania
gegaan zodat we konden kijken wat de mensen daar nodig hadden. De reizen hebben we uiteraard geheel uit

eigen zak betaald. Tanzania
is een mooi land, aardiger
dan daar kunnen mensen
niet zijn. Wat ook opvalt, is
dat de verschillende religies
in totale harmonie met
elkaar samengaan; daar
kan Nederland nog wat van
leren. Tijdens ons verblijf
hebben we onder andere
vier uur met 25 boeren uit
de buurt gepraat. Uit de gesprekken met de boeren en
andere partijen kwam naar
voren dat er een gebrek was
aan zonnebloemolie. Aan
de hand daarvan besloten
we een zonnebloemoliefabriek op te zetten en dat
project is nu in volle gang.
We hebben eigenlijk gewoon
een bedrijf opgezet. Wat
dat betreft kan ik in mijn
bestuursjaar alles wat ik op
de universiteit heb geleerd,
in de praktijk brengen.”

SINDS: Dit jaar is de tweede keer dat alle

faculteiten onder één noemer meedoen.
Voorheen organiseerden enkele faculteiten op eigen gelegenheid een team.
OPBRENGST: vorig jaar € 13.400 euro. Dit
bedrag werd verdubbeld door het College
van Bestuur.

Jfr – Pro Bono Commissie
WIE: De commissie Pro Bono, bestaat uit
negen leden. Daarnaast gaan er nog meerdere studenten mee naar de scholen.
WAT: Aan de hand van een zelf ontwikkelde
lesmodule laat de commissie basisschoolkinderen op een speelse manier kennismaken met het Nederlandse rechtssysteem.
Vragen die aan bod komen zijn ‘Wat is een
rechter?’ en ‘Waarom hebben we rechten
en plichten?’.
SINDS: Afgelopen jaar.
OPBRENGST: Momenteel wordt de lesmodule door elf basisscholen gebruikt.
Waarom: Het vergroten van rechtsbewustzijn in verschillende lagen van de samenleving.

Mfvr – Meerdere Activiteiten Door
Het Jaar Heen
WIE: De MFVR is de medische faculteitsvereniging.
WAT: De vereniging heeft drie goededoele-

een beetje bij hetgeen waarvoor wij zijn
opgeleid.”

Stichting Best
WIE: Stichting BeSt (Betrokken Student) is
een initiatief van het RSC en de RVSV.
WAT: De verenigingen organiseren door
het jaar heen verschillende activiteiten in
de regio Rotterdam. Voorbeelden hiervan
zijn Christmas in Kralingen, een Kerstfeest
voor alle kinderen uit de buurt en het
Unlimited Festival, een evenement voor
mensen met een verstandelijke beperking.
SINDS: 2004.
WAAROM: De verenigingen willen hun
steentje bijdragen aan Rotterdam, jeugd,
cultuur en hulpbehoevenden.

Students 4 Society
nactiviteiten door het jaar heen. Zo vond
er in het najaar een diner voor het goede
doel plaats. Hierbij kookten MFVR-leden
voor zo’n vijftig betalende studenten. In
mei gaat de vereniging een sportdag organiseren voor kansarme kinderen en is er in
juni een benefietfeest.
SINDS: De vereniging organiseert al jaren
activiteiten ten behoeve van het goede
doel.
OPBRENGST: Met het diner is afgelopen jaar
€ 1900,- opgehaald. Dit geld is gedoneerd
aan het Sportfondsenbad.
WAAROM: “Juist als geneeskundestudenten is het belangrijk om maatschappelijk
betrokken te zijn”, stelt Thomas Pruijsen,
voorzitter van de MFVR. Het hoort toch

WIE: Students 4 Society is de vrijwilligersstichting van de SSR-R. De stichting wordt
gerund door tien leden.
WAT: De stichting organiseert meerdere
activiteiten in Rotterdam. Voorbeelden
zijn voorleesdagen op basisscholen in
Rotterdam, de Koningsspelen in april en een
diner voor alleenstaande ouderen in mei.
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SINDS: 2005.
WAAROM: Doel van de stichting is om stu-

denten meer betrokken te krijgen bij vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven
in Rotterdam.

The Awesome Foundation Rotterdam

Teddy Bear
Hospital
WIE: Olivia Manse (22),
student Psychologie.
WAT: Het Teddy Bear
Hospital is een van de projecten van de International
Federation of Medical
Student’s Association – the
Netherlands (IFMSA-NL).
Kinderen tussen de vier en
zes jaar nemen hun ‘zieke’ knuffel mee naar het
ziekenhuis. De studenten
spelen voor dokter en behandelen ‘de patiënt’. Een
commissie van tien mensen
benadert scholen en organiseert het evenement.
Afgelopen jaar speelden
zo’n honderd studenten
dokter tijdens het evenement. Gemiddeld negen
scholen doen mee, dit jaar
worden er rond de 530 kinderen verwacht.
Sinds: Het Teddy Bear Hospital wordt op alle medische
faculteiten in Nederland
uitgevoerd. In Rotterdam
wordt dit jaar de dertiende
editie gehouden in de week
van 21-24 maart.
OPBRENGST: Doel van het
Teddy Bear Hospital is om

kinderen op een speelse
manier kennis te laten
maken met de gezondheidszorg.
WAAROM: Olivia Manse:
“Op mijn vierde werd ik
ineens ziek. Ik kon niets
binnenhouden. De huisarts
kon niets vinden, maar gaf
me voor de zekerheid een
prik. Ook de arts daarna
kon niets vinden, maar
wederom kreeg ik een
prik. Ik was doodsbang. Ze
moesten me met z’n vieren
vasthouden als de huisarts
met een injectienaald in
mijn buurt kwam. Omdat
de oorzaak nog steeds
niet bekend was, lag ik drie
dagen in het ziekenhuis. Ik
herinner me nog steeds de
angst die ik toen voelde.
Zo’n ziekenhuis is voor een
kind gigantisch groot, het
ruikt gek, het is koud en dan
komt er ook nog een meneer of mevrouw met koude
handen je onderzoeken. Die
vertelt dan aan je ouders
wat er aan de hand is, maar
als kind krijg je daar niets
van mee. Dat vind ik echt
een gemis. Het zou zo fijn
als een dokter me toen had
verteld waarom ik een prik

kreeg, wat die prik precies
deed en dat ik me daarna
beter zou voelen.
Ik vind het dan ook mooi
dat ik kan meehelpen met
het Teddy Bear Hospital.
Het is niet alleen fijn voor
de kinderen als ze begrijpen hoe het werkt, maar
ook voor de arts zelf is
het nuttig. Want bange
kinderen vertellen niet zo
snel waar ze last van hebben, omdat ze niet weten
wat de gevolgen zijn. Mijn
broertje bijvoorbeeld was
zo bang dat hij bij de dokter
niet toegaf ergens pijn te
hebben. In zulke gevallen
wordt een diagnose stellen
natuurlijk moeilijk.
Het is echt leuk om te zien
hoe blij de kinderen zijn als
je langskomt bij de scholen.
Dat ze zo graag mee willen
helpen om de teddybeer te
onderzoeken. De kinderen
hebben een leuke dag én ze
leren er ook nog wat van.
Ook voor de vrijwilligers
is het nuttig. Want als het
je lukt om iets goed uit te
leggen aan kinderen, dan
kun je het aan iedereen
uitleggen.”

WIE: Eelco
Straathof, masterstudent
Financieel Recht in Leiden, Ewoud Zweers
(EUR-alumnus Rechten) en Tjerk Ploeger
(rechtenstudent EUR).
WAT: The Awesome Foundation organiseert
maandelijks een pitchavond waarin deelnemers duizend euro kunnen winnen om hun
idee uit te voeren. Voorwaarde is dat de
deelnemers een idee hebben dat Rotterdam
‘nog gaver moet maken’. Het geld komt uit
de zakken van de twintig trustees die aan
de organisatie verbonden zijn.
SINDS: December 2015.
OPBRENGST: Tot nu toe zijn er drie projecten waargemaakt door de Awesome
Foundation.
WAAROM: “Een paar vrienden van ons organiseerden dit in Amsterdam, we vonden dit
een tof initiatief,” vertelt Eelco Straathof,
een van de initiatiefnemers. “Tijdens de
eerste editie wonnen een paar jongens
die buurtbewoners nader tot elkaar wilden brengen door een buurtbrouwerij op
te starten. Iedere buurtbewoner mocht
een ingrediënt aandragen voor het buurtbiertje. Achter de Awesome Foundation
zit niets anders dan enthousiasme, vertelt
Straathof. “We verdienen er niets aan. We
zorgen voor de locatie en het geld, maar het
idee blijft echt van de bedenker. We krijgen
per editie ongeveer dertig aanvragen, daarvan worden vier inzendingen geselecteerd
om te pitchen. Alle trustees zijn daarbij
aanwezig en zij bepalen wie de prijs krijgt.
Het klinkt heel streng misschien, maar het
is gewoon een hele gezellige avond waar
toffe initiatieven worden besproken.” ↙
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De pijn van
vandaag, is de
kracht van
morgen
Sinds september heeft Rotterdam eindelijk een rugbyteam
voor dames. Wat begon als een bonte verzameling van hockeymeisjes, moeders uit Hillegersberg en stevige studentes,
is inmiddels een hechte club mét ambitie. EM liep mee met
een training.

De training zou om acht uur beginnen deze
donderdagavond. Het is koud en er is nog
niemand te bekennen op het openbaar
sportveld bij het Marnix Gymnasium in
Rotterdam-West. Het veld waar de dames
normaal trainen in Hillegersberg is afgekeurd vanwege de regen.
De dames van RSRC/RRC Foxes kunnen
één keer op het veld trainen van de mannenrugbyers, maar moeten verder hun heil
elders zoeken. Maar dat houdt ze niet tegen. Net na kwart over acht komen ze aan,
al in sportkleding, want een kleedruimte is
hier niet. De stemming is uitbundig, maar
als één van de dames zegt: “Zullen we
beginnen?”, is iedereen rustig en geconcentreerd. Vandaag is het wedstrijdtraining. Omdat de trainer ziek is, leidt Caitlin
Dartée de training. Teamcaptain Emma van
Hattem vertelt na afloop waarom iedereen
ineens zo serieus werd toen de training begon: “Het is letterlijk van levensbelang dat
je constant scherp bent op het veld. Rugby
is een sport waarbij je andere mensen
echt kan beschadigen als je niet gecon-

centreerd bent: je kunt op elk moment getackeld worden en als je je niet focust, kan
zo’n tackle heel lelijk aankomen.”
RSRC/RRC FOXES is een combinatie van
vrouwelijke studenten die via de studentenrugbyclub RSRC komen, en dames die
al ruim tien jaar een burgerdamesrugbyteam via RRC aan het opzetten zijn, waarmee ze wedstrijden kunnen spelen.
De leeftijd van de 25 vrouwen in de groep
varieert van rond de twintig tot begin
vijftig. Een gemixte club dus van uitbundige, stoere meiden en mooie hockeymeisjes,
tot échte rugbybeesten. Leonore Quist (25)
bijvoorbeeld speelde vorig jaar mee met
de jonge honden van RSRC, een mannenteam voor beginners, maar dat werd op een
gegeven moment fysiek te zwaar.
In het damesrugby komt het meer voor,
dat ‘burgers’ en studenten samen een team
vormen, om zo voldoende spelers op de
been te brengen om op wedstrijdniveau te
kunnen spelen. En sinds in september de
dames van rugbyclub Rotterdam en de studentes van RSRC de handen ineensloegen,

zijn de ambities hoog. De dames spelen
nu wedstrijden in de tweede divisie, maar
het doel is om snel door te stoten naar de
eerste divisie.
Caitlin Dartée legt uit dat rugby meer is
dan ‘een beetje random tegen elkaar aanlopen op het veld’. “Wij trainen het meest
op tactiek, want rugby is een ontzettend
theoretische sport, er zit veel tactisch
denkwerk achter.” En het mooie van rugby
vindt ze: “In de rugbycultuur wordt iedereen in zijn waarde gelaten. Je leert elkaar
respecteren op een manier die heel anders
is dan bij andere sporten of in het dagelijks
leven. Lang, kort, schreeuwlelijk of dikkerdje, alles is hier prima. Je leert hier dat
je niet moet oordelen. Aan vooroordelen
heb je namelijk geen drol. Een team samengesteld uit Jan en alleman, dat achter je
staat, is goud waard.”
www.rotterdamserugbyclub.nl
en www.rsrc.nl
Facebook: Foxes rugby
Instagram: @rsrcfoxes
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↑ De wedstrijdtraining van het damesrugbyteam RSRC/RRC FOXES vindt deze keer
plaats op een openbaar sportveld aan het Henegouwerplein in Rotterdam-West, omdat
het eigen veld is afgekeurd wegens wateroverlast.

→ Emma van Hattem: ‘Rugby is een
sport waarbij je andere mensen echt
kan beschadigen als je niet geconcentreerd bent.’
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↑ Als de dames willen gaan trainen, is er ook een
groep jongens uit de buurt aan het voetballen, die
hebben weinig zin om een stukje op te schuiven. De
rugbyvrouwen trainen ondanks wat tegenwerking
stug door.

↑ Leonore Quist (25), Commerciële economie: “Ik
heb geleerd dat ik ontzettende klappen kan opvangen. Als ik ’s nachts door de stad fiets, ben ik niet
bang. Laat ze maar komen! Ik kan mezelf beschermen.”

← Caitlin Dartée (20), Geneeskunde: “Ik had heel
mijn leven lang gehockeyd. In die hockeycultuur
ben je constant bezig om jezelf mooier te presenteren dan je bent. En daar was ik op een dag helemaal
klaar mee. Toen heb ik me uitgeschreven en ben ik
gaan rugbyen.”
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↑ Claire van Elsacker, IBCoM: “Je leert vallen en
opstaan omdat je weet dat de pijn die je vandaag
voelt, morgen je kracht zal zijn.”

↑ Teamcaptain Emma van Hattem (25,) Leisure management: “Het unieke aan rugby is
dat je alles voor elkaar over moet hebben. Er kunnen sterspelers zijn, maar dat is niet
genoeg bij rugby. Iedereen is keihard nodig. Dat is heel anders dan bij bijvoorbeeld
voetbal, daar kan een team winnen dankzij één sterspeler.”

↓ Scrummen om de bal weer in handen te krijgen.

← Hoewel de vaste trainster ziek is, gaat de
training door. Captain Emma (midden, groene
broek) neemt vandaag de leiding.
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Nadruk op
excellentie schaadt
de positie
van de vrouw

K

ort geleden kon de EUR weer
een kruisje achter haar naam
zetten: niet alleen de huidige
situatie is abominabel, ook de
streefcijfers die de universiteit zichzelf oplegt zijn marginaal. Onder
de Nederlandse universiteiten heerst er
redelijke consensus over dat een streefcijfer van 25 procent vrouwelijke hoogleraren voorlopig ambitieus genoeg is.
Maar waar alle andere universiteiten dat
percentage in 2020 gehaald willen hebben, gunt de EUR zichzelf vijf jaar extra
tijd. Voor 2020 wil de universiteit op 20
procent zitten.
Maar de redding is nabij. Sinds het najaar
van 2015 heeft de universiteit een heuse
Chief Diversity Officer die het personeelsbestand van de EUR de eenentwintigste
eeuw moet binnenloodsen. Haar naam is
Hanneke Takkenberg, en onlangs presenteerde ze haar visie op het diversiteitsbeleid voor de komende anderhalf jaar.

Niet erg heldere doelstellingen
De doelstellingen voor die periode blinken niet uit in helderheid: ‘Er moet een
integraal beleid komen met prioriteit op
gender en culturele diversiteit. Het personeel moet de toegevoegde waarde van
diversiteit begrijpen. De EUR moet zichtbaarder worden als een universiteit waar
diversiteit hoog in het vaandel staat.’
Die laatste doelstelling kan natuurlijk alleen gehaald worden als eerst aan de andere wordt voldaan. Verder zijn het allemaal vrijwel onmeetbare doelstellingen.
Ook de vraag hoe ‘het begrijpen van de
toegevoegde waarde van diversiteit’ bereikt moet worden is lastig te beantwoorden. Takkenberg formuleert wel deeldoelstellingen, die beter meetbaar zijn.
Zo moet het verschil in studieresultaten
tussen verschillende groepen studenten
kleiner worden. En wetenschappers moeten meer onderzoek gaan doen naar diver-

De Erasmus Universiteit is
graag ‘excellent’ en wil dat
ook uitstralen. Er is echter
één flinke smet op het blazoen, eentje waarmee je elke
communicatiemedewerker
of andere ambassadeur van
de universiteit op de kast
krijgt: het diversiteitsbeleid.
Al jaren bungelen de Rotterdammers onderaan wat betreft het percentage vrouwelijke hoogleraren, en ook
medewerkers met een biculturele achtergrond zijn, ondanks een zeer diverse studentenpopulatie, slecht vertegenwoordigd in de hogere
echelons van de universiteit.

siteit. Toch blijft het ook hier bij de vage
termen ‘meer’ en ‘kleiner’.

Aandeel vrouwen groeit niet
Daar komt nog bij dat de praktijk weerbarstig is: je zou denken dat het besef dat
vrouwen gelijk zijn aan mannen al wat
eerder dan in 2016 tot de universitaire
wereld is doorgedrongen, maar toch zie je
de afgelopen jaren geen enkele progressie
in het aandeel gewone vrouwelijke hoogleraren op de Erasmus Universiteit. Dat
aandeel schommelt al sinds mensenheugenis rond de 9 procent. En hoewel we in

2015 weer eens boven de 10 procent uitkomen, noemt Takkenberg dat zelf ook
niet meer dan een schommeling.
Het aantal vrouwelijke hoogleraren verschilt overigens enorm per faculteit. De
Erasmus School of Law (ESL) zit bijvoorbeeld al op 23 procent, waarmee het
streefcijfer voor 2020 al gehaald is. De
Rotterdam School of Management en de
Erasmus School of Economics daarentegen, zitten pas op één, respectievelijk
twee vrouwelijke hoogleraren.

Goede bedoelingen
Aan de inzet van Hanneke Takkenberg zelf
zal het niet liggen. In een interview op de
website van EM vertelt ze dat ze zich al
sinds 2007 inzet voor de positie van de
vrouw. Vanaf het moment dat ze hoogleraar Thoraxchirurgie aan het Erasmus MC
werd, is die inzet verder vergroot. Zo werd
ze voorzitter van het Erasmus Netwerk
Vrouwelijke Hoogleraren en begeleidt ze
talentvolle vrouwelijke wetenschappers.
“Als vrouw in deze positie moet je je nek
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uitsteken”, zegt ze in het interview. “Je
moet een voorbeeld proberen te zijn.”
Behalve de benoeming van Takkenberg,
zijn er meer ontwikkelingen die tot enig
optimisme stemmen. Het mannenbolwerk RSM stelde onlangs een Associate
Dean voor Diversity aan, en op het Erasmus MC en bij de Faculteit der Sociale
Wetenschappen wordt al uitvoerig onderzoek gedaan naar culturele diversiteit
in het onderwijs. Ook is er sinds kort een
commissie onderwijsinterventies die uitzoekt hoe diversiteit beter in het onderwijs gepast kan worden. Er is een taskforce opgericht, samen met de Vrije Universiteit en de Universiteit van Leiden.
En bij verschillende hoogtepunten in het
academisch jaar, zoals de Talentweek en
de Eurekaweek, zal er aandacht zijn voor
het onderwerp.

Nadruk op ‘mannelijke’ eigenschappen
Maar waarom bungelt de Erasmus Universiteit dan toch bijna onderaan, on-
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‘Als vrouw in deze
positie moet je je
nek uitsteken’
↘

Hanneke Takkenberg

Het Risbo is een onafhankelijk instituut
voor onderzoek, training en advies. Het
instituut is verbonden aan de Faculteit
der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

danks al die goede bedoelingen? Takkenberg heeft zelf wel een verklaring. “Ik vermoed dat het ligt aan de enorme nadruk
op excellentie in Rotterdam. De lat wordt
hier altijd heel hoog gelegd, maar dan nog
vooral op kwaliteiten die we associëren
met mannen: veel output leveren, veel
geld binnenhalen. Het werken aan duurzame netwerken wordt hier bijvoorbeeld
relatief minder gewaardeerd. In het verleden zag je regelmatig topprofessoren die
als ze met pensioen gingen, een enorm
gat achterlieten. Maar de wetenschap van
eenzame pioniers is niet de wetenschap
van de toekomst: dat is die van networked
science.”
En hoe zit het dan eigenlijk met het percentage biculturele hoogleraren? Diversiteit is meer dan alleen vrouwenemancipatie. Dat wordt nu nog helemaal niet
gemeten. Maar het is wel een serieus
probleem, vindt Takkenberg. Dat begint
al bij biculturele studenten. “Vaker dan je
denkt hebben ze het gevoel dat ze er niet
bij horen. Wij zijn ons daar soms niet bewust van. Soms is er ook sprake van een
botsing tussen culturen.” Niet-westerse
studenten scoren nog steeds minder studiepunten dan westerse, bleek ook laatst
weer uit het onderzoek van Risbo naar
‘Nominaal is Normaal’. “We doen veel aan
bewustmaking, maar zijn ook bezig met
heel concrete dingen, zoals de pre-academic programme. Niet-westerse studenten
die daaraan meedoen, scoren een stuk beter in hun studie. Maar dat geldt ook voor
westerse studenten. Zodoende blijft het
gat tussen beide bestaan.”

Witte mannen
De oplossing voor het probleem dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, en
ook dat studenten met een biculturele
achtergrond slechter presteren, ligt niet
alleen bij de ‘witte mannen’, benadrukt
Takkenberg. “Het zit in ons allemaal. Uit
onderzoek blijkt dat óók vrouwen andere
vrouwen lager beoordelen. In mijn eigen
aanbevelingsbrieven merk ik bijvoorbeeld ook dat ik bij vrouwen meer de nadruk leg op sociale vaardigheden, en bij
mannen meer op hun wetenschappelijke
kwaliteiten.”
Als de universiteit dus wil veranderen,
moet eigenlijk de hele maatschappij veranderen, een schier onmogelijke taak.
“Daarom moet je ook klein beginnen, bij
jezelf. Dat is het grootste probleem: veel
wetenschappers, educators en beleidsmakers externaliseren het probleem. Maar
het zit overal”, zegt ze. ↙
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‘Als we stoffige
economen hadden
gelezen, was de
crisis voorkomen’
Ook het onderwijs en de wetenschap zijn verantwoordelijk
voor de financiële crisis van 2008, vindt Irene van Staveren.
Ze pleit voor meer diversiteit in het economieonderwijs en
in de toptijdschriften. Herlees die oude, stoffige economen
en kijk verder dan de neoklassieken.

H
Irene van Staveren (1963) is sinds 2010 hoogleraar Pluralistische ontwikkelingseconomie aan
het International Institute of Social Studies
(ISS), onderdeel van de Erasmus Universiteit in
Den Haag. Ze studeerde in de jaren 80 economie aan de Erasmus Universiteit en promoveerde in 1999 op een proefschrift over een aristoteliaans perspectief op de economie. Sindsdien
is ze verbonden aan het ISS. Van Staveren is als
bestuurslid betrokken bij het Sustainable Finance Lab, een denktank die een duurzamere
financiële sector voor ogen heeft. Sinds eind
vorig jaar is ze vicevoorzitter van de Nederlandse tak van Rethinking Economics, een wereldwijde beweging van studenten die een diverser economisch denken bepleiten. Eind februari verscheen van haar hand bij Uitgeverij
Boom het boek Wat wij kunnen leren van economen die (bijna) niemand meer leest.

et is misschien wel de meest
gestelde vraag aan economen
na de crisis: waarom hebben
jullie het niet zien aankomen?
Irene van Staveren, hoogleraar Pluralistische ontwikkelingseconomie aan het International Institute of Social Studies (ISS), onderdeel van de Erasmus
Universiteit, heeft er een antwoord op. “De
grote meerderheid van de economen gaat
uit van efficiënte markten. Bij financiële
markten in het bijzonder zouden de risico’s die alle partijen afzonderlijk nemen
elkaar in evenwicht houden, zodat het
netto risico nul is. Dan verwacht je geen
crisis. Daarnaast denken veel economen
dat crisissituaties worden veroorzaakt
door iets van buitenaf. Het zit niet in het
model, dus als econoom kun je een crisis
niet verklaren en niet voorspellen.”
Toch is de vraag niet helemaal eerlijk,
want er waren wel degelijk economen die
de crisis zagen aankomen, zegt Van Staveren. Een probleem: dat waren geen neoklassieke economen en vooral neoklassieke economen komen aan bod in de toptijdschriften en in het economieonderwijs
op universiteiten.

Oude antwoorden op hedendaagse problemen
Vorige maand verscheen haar nieuwe
boek, getiteld Wat wij kunnen leren van
economen die (bijna) niemand meer leest.
Hierin bespreekt Van Staveren de ideeën
van haar tien favoriete economen in rela-

tie tot de hedendaagse economische problemen. Ze schreef het uit frustratie over
de reikwijdte van het economisch debat
en het economisch beleid. “Neem de stijgende kosten in de gezondheidszorg, dat
is een groot probleem. Maar men komt
altijd maar met één oplossing: privatiseren en marktwerking. En vervolgens
is iedereen verbaasd dat er zoveel fusies
plaatsvinden en monopolies ontstaan. Dat
had je kunnen weten, want iemand als de
Britse econome Joan Robinson heeft dat
lang geleden al voorspeld.” Met haar boek
wil Van Staveren handvatten bieden aan
(toekomstige) beleidsmakers. Niet door
ze ‘die oude, stoffige economen’ voor te
kauwen, maar met oude antwoorden op
hedendaagse problemen, en met hedendaagse voorbeelden van oplossingen die
die oude, stoffige economen hadden kunnen bedenken.
Beleidsmakers hadden wel wat meer kunnen leren van bijvoorbeeld Frank Knight,
die honderd jaar geleden al is gepromoveerd op het onderscheid tussen risico en
onzekerheid, of van Hyman Minsky, die
uitlegde dat risico’s elkaar versterken door
optimisme, zegt Van Staveren. “Als economen daar in hun onderwijs meer aandacht
aan hadden besteed en beleidsmakers het
hadden onthouden en gebruikt, dan was
het toezicht in de financiële sector anders
geweest, dan waren de risicomodellen van
banken anders geweest en dan hadden we
de crisis niet in deze mate hoeven meemaken.”
↘
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Smeltend economieboek

Relevantere soort economie

In de zomer van 2009 wees het toonaangevende opinieblad The Economist het
universitaire economieonderwijs al aan
als een van de schuldigen van de crisis.
Op de cover een smeltend boek –Modern
Economic Theory. De boodschap: beperkingen in het economieonderwijs hebben
bijgedragen aan de crisis, dus we hebben
nieuw economieonderwijs nodig. “Als
zo’n tijdschrift met die boodschap komt,
verwacht je dat er iets gaat veranderen.
Maar hét boek kwam niet.” Van Staveren
besloot het zelf maar te schrijven. Dat
resulteerde vorig jaar in Economics After
the Crisis, een inleidend economieboek
dat verschillende stromingen naast elkaar
presenteert.
“Er is geen enkel ander economieboek dat
verschillende theorieën naast elkaar behandelt”, vertelt Van Staveren. “Terwijl iedere andere wetenschap daarmee begint.
Sla een inleiding sociologie open en je
krijgt een overzicht van de grote denkers
en hoe hun invloeden vandaag de dag nog
terug te zien zijn in het vakgebied.” Economie-inleidingen behandelen voornamelijk de neoklassieke concepten en modellen, niet de institutionele benadering van
Veblen of Minsky’s instabiliteitstheorie.

Daar ergerde Van Staveren zich in de jaren
80 al aan, toen ze economie studeerde in
Rotterdam. “Ik kon het mensbeeld dat er
gedoceerd werd niet voor zoete koek slikken.” En ze zat met vragen waar in de collegezaal of in de boeken geen bevredigend
antwoord op kwam. Over de loonverschillen tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld: waarom is er zoveel verschil? Waarom werken in Nederland zoveel vrouwen
parttime? “Daar was nauwelijks aandacht
voor in een vak als Arbeidseconomie.” Bij
het vak Geschiedenis van het Economisch
Denken moest ze het hoofdstuk over Karl
Marx overslaan. Maar vertel een nieuwsgierige jongvolwassene dat iets niet mag
en hij doet het toch. “Ik ging natuurlijk
meteen naar De Slegte voor een tweedehands exemplaar van Das Kapital.”
De verleiding om over te stappen naar een
andere discipline was groot, zegt Van Staveren. “Vrienden vroegen: ‘Irene, waarom
maak je het jezelf zo moeilijk door door te
gaan in zo’n vak?’ Maar ik kwam geleidelijk steeds meer economen op het spoor
die aan economie deden waarvan ik denk
dat het een relevantere soort economie is,
dat dichter bij de economische werkelijkheid staat en een realistischer mensbeeld

heeft.” Het prikkelde haar alleen maar
méér om door te gaan, want ze wilde juist
dat die economen óók voor het voetlicht
werden gebracht en bediscussieerd zouden worden.
Na haar studie werkte Van Staveren een
jaar aan een onderzoeksvoorstel voor een
promotieplek, over een aristoteliaans perspectief op de economie, aan de hand van
Amartya Sen en de feministische economie
die eind jaren 80 net in opkomst was. “Van
hoogleraren op de economische faculteit
kreeg ik nul op het rekest. Ze vonden het
geen economie. Ik moest maar bij sociologie, vrouwenstudies of filosofie gaan kijken.” Ze kreeg ondertussen twee kinderen
en een partner, en een andere baan, want
er moest brood op de plank komen, maar
het onderzoek bleef altijd kriebelen. Uiteindelijk, acht jaar later, kwam Arjo Klamer terug naar Nederland en bij hem kon
Van Staveren meteen aan de slag met haar
onderzoek.

Waarde van rationaliteit
Nu, zo’n twintig jaar later, is Van Staveren
hoogleraar Pluralistische ontwikkelingseconomie, lid van het Sustainable Finance Lab en sinds kort ook vicevoorzitter van
de Nederlandse tak van Rethinking Econo-
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mics, een wereldwijde beweging van kritische economiestudenten die meer pluralisme in het economieonderwijs willen. Ze
ziet ook dat er maar weinig is veranderd.
De neoklassieke theorie is nog steeds dominant.
Het neoklassieke denken kent volgens
Van Staveren twee problemen. “Allereerst
staan markten altijd centraal, met de aanname dat ze doorgaans goed functioneren
en neigen naar evenwicht, en dat problemen in de markt van buitenaf komen.
Dat is een behoorlijk beperkte opvatting
van markten die regelmatig last hebben
van bubbels of instabiliteit. Het tweede
probleem heeft te maken met nogal reductionistische aannames over menselijk
gedrag. Mensen zouden rationeel zijn en
bezig zijn met nutsmaximalisatie. Maar
wat er in jouw en mijn nutsfunctie zit is
onzichtbaar, het is een black box. Denk
bijvoorbeeld aan een situatie dat je meer
koffie drinkt dan je weet dat goed voor
je is. Volgens een psycholoog of gedragseconoom is dat irrationeel, volgens een
institutioneel econoom doe je het omdat
je meedoet in een bepaalde trend, bijvoorbeeld omdat je collega’s ook veel koffie
drinken. Maar een neoklassiek econoom
zal zeggen: ‘Eigenlijk is het wel rationeel,
want je hebt blijkbaar een hele korte tijdshorizon en je houdt er geen rekening mee
dat je op den duur hyper wordt of maagklachten krijgt.’ Als je alles wat eigenlijk
elke andere wetenschapper af zal doen als
irrationeel toch weet om te draaien tot rationeel, omdat het blijkbaar een preferentie is in die onzichtbare nutsfunctie, wat
is dan nog de waarde van je concept van
rationaliteit? Ik vraag me af of zo’n theorie
nog wel veel kan verklaren.”

Overwoekerd zijpad
Hoe heeft één theorie zo dominant kunnen worden? “Het heeft deels te maken
met de jaren 70 en 80”, vertelt Van Staveren. “Toen is er veel keynesiaans beleid gevoerd en dat is wat uit de bocht gevlogen.
Niet omdat Keynes het fout had, maar
omdat het voor beleidsmakers makkelijk
is om in slechte jaren geld uit te geven en
moeilijk om in goede jaren de hand op de
knip te houden.” Het is een kwestie van
de baby met het badwater weggooien.
Hetzelfde gebeurde met Marx na de val
van de Berlijnse Muur. “Natuurlijk, hij
was een revolutionair en een communist,
maar hij was ook een scherp analist van
het kapitalisme. En die scherpe analy-

‘Economieinleidingen
behandelen
eigenlijk alleen
de neoklassieke
concepten en
modellen’
↘

Irene van Staveren

se geldt vandaag nog steeds.” Daarnaast
denkt Van Staveren dat economen maar
weinig nieuwsgierig zijn naar originele
ideeën. “Een aantal jaar geleden werkte
ik samen met een hoogleraar economie
en hij zei, alsof het heel vanzelfsprekend
was: ‘Ik lees nooit boeken, ik lees alleen
artikelen’. Economen als Adam Smith,
John Maynard Keynes of Joan Robinson
kennen we niet van hun artikelen, ze
schreven boeken. Als je als econoom alleen nog maar de nieuwe artikelen leest
en nooit teruggrijpt naar oude werken,
dan vergeet je ze ook. Dan gebruik je ze
niet meer in je onderzoek, doceer je ze
niet meer aan studenten. Voor je het weet
is het een overwoekerd zijpad geworden
dat niet meer te begaan is.”

Too big to fail
Risico en onzekerheid
Adam Smith is de ‘meest verkeerd geïnterpreteerde econoom aller tijden’, Karl Marx de
‘meest miskende’ en Joan Robinson ‘de eerste
vrouw die de Nobelprijs voor de Economie had
moeten krijgen, ze stond in 1975 zelfs al op de
cover van Business Week’. In het boek Wat wij
kunnen leren van economen die (bijna) niemand meer leest bespreekt Irene van Staveren
tien economen aan de hand van tien hedendaagse economische problemen. Naast Smith,
Marx en Robinson zijn dat Hyman Minsky, John
Maynard Keynes, Frank Knight, Barbara Bergman, Thorstein Veblen, Amartya Sen en Gunnar Myrdal.
Als Van Staveren een van de tien economen
moet kiezen wiens ideeën in iedere inleidende
collegereeks economie behandeld zouden
moeten worden, is dat Frank Knight. Zijn onderscheid tussen risico en onzekerheid is volgens Van Staveren honderd jaar later nog
steeds relevant. “Risico is als een dobbelsteen,
het gaat over een bekend aantal mogelijkheden. Je kunt de kansen per mogelijkheid uitrekenen. Onzekerheid is een dobbelsteen waarvan je niet weet hoeveel zijden die heeft en ook
niet welke vorm.”
Risico kun je uitrekenen en voorspellen, en
daar kun je je tegen voor verzekeren. Maar voor
onzekerheid geldt dat niet. “Wat je wel kunt
doen, is het speelveld verkleinen. Als je aan de
financiële crisis denkt, zou je bijvoorbeeld de
buffers van banken kunnen verhogen, of een
splitsing kunnen maken tussen zaken- en nutsbanken.”
Economen en beleidsmakers vergeten dat verschil tussen risico en onzekerheid nog weleens,
zegt Van Staveren. “Ze laten onzekerheid achterwege, omdat ze het niet kunnen berekenen.
Of erger, ze doen alsof het alleen over risico
gaat. Dan is het wachten tot het weer fout
gaat.”

“Ook veel neoklassieke economen zijn
echt geschrokken van de crisis en op
zoek gegaan naar verklaringen.” Een van
die verklaringen is bijvoorbeeld het too
big to fail-argument. De banken zijn zo
groot geworden dat ze wel móésten worden gered door de overheid. “Binnen het
neoklassieke denken werd juist altijd gezegd dat financiële markten zichzelf wel
zouden reguleren. Maar als je het too big
to fail-argument aanhangt, moet je ook
erkennen dat die zelfregulatie heeft gefaald.” Die stap maken neoklassiek economen volgens Van Staveren niet. “Mensen
in de sociale of de institutionele economie gaan wel een stap verder en vragen
zich af waarom de banken zo groot zijn
geworden. Zij komen uit bij de afschaffing
van de Amerikaanse Glass-Steagell Act
in 1999, die er zestig jaar lang mede voor
zorgde dat we geen crisis hadden door de
splitsing van zakenbanken en nutsbanken. Na de afschaffing van die wet stonden de deuren open naar verdere deregulering, en dat is toch wel een belangrijke
oorzaak voor de groei van banken.”
Het is dus hoog tijd dat we ook die sociale en institutionele economen in de armen sluiten, vindt Van Staveren. Niet in
plaats van de neoklassieke theorie, maar
ernaast. “Het gaat er niet om dat je studenten moet vertellen wat goed en fout is,
maar je moet ze een breder palet bieden.
Dat kan het onderwijs alleen maar verrijken.” Zo ver zijn we nog lang niet”, zegt
ze. “Vooralsnog is er in de economie maar
weinig ruimte voor pluralisme. Cynici
zeggen dat we eerst nog een crisis nodig
hebben.” ↙

26 COLUMN
tekst WOUTER MEIJER
fotografie LEVIEN WILLEMSE

Snoozeverslaafd
Hoe slecht het volgens wetenschappelijk onderzoek ook is, ik ben verslaafd
aan snoozen. Het is dé guilty pleasure
waarmee ik mijn dag het liefst begin.
Misschien heeft het ermee te maken dat
ik een pesthekel heb aan vroeg opstaan.
Misschien komt het omdat ik elke dag
te laat naar bed ga. Feit is dat ik gewoon
super geïrriteerd raak van het geluid
van mijn wekker.
Nadat mijn wekker voor de eerste keer
is afgegaan, ontrolt mijn ochtendritueel zich volgens een vast scenario: met
half dichtgeknepen ogen zoek ik mijn
telefoon. Eenmaal gevonden, druk ik
met een zucht de wekker weg en knijp
ik mijn ogen gauw weer dicht. Ik schrik
pas weer wakker als ik de buren, een
gezin met jonge kinderen, hoor ontbijten
(soms verraadt een extra gil van de
dochter dat mama vanochtend in plaats
van Nutella, kaas op haar boterham
heeft gedaan). Ik zie al wat licht door de
gordijnen schijnen, maar desalniettemin blijf ik nog even liggen. Het betere
snoozen dus.
Toch gaat het leven van een professionele snoozer niet altijd van een leien
dakje. Ondanks dat telefoonfabrikanten
bewust de snooze-tijd tot een maximum
van negen minuten hebben beperkt,
gebeurt het mij regelmatig dat mijn

lichaam me na een aantal keer snoozen
in de steek laat, waardoor de snooze
overgaat in slaap, en ik pas twee uur
later wakker word – te laat dus.
Enfin, of ik me nu verslapen heb of
ver-snoozed, op een gegeven moment
sta zelfs ik op, hijs me hals over kop in
wat kledingstukken en rep me zonder te
wassen naar de keuken om wat muesli
in een kom te gooien. Na vijf happen
kletter ik de nog halfvolle kom op het
aanrecht, sprint mijn huis uit en spring
op de fiets om nog op tijd – of net niet –
te komen voor mijn werkgroep. Ik dump
mijn fiets ergens voor het T-gebouw en
ren naar de lift. En elke keer weer als ik
mezelf bekijk in de spiegel van de lift,
besef ik pas hoe ik eruitzie: als een wrak.
Eigenlijk zou ik er gewoon mee moeten
kappen, met die bedlegerigheid. En
net zo doen als zoveel andere mensen:
mensen die wél in staat zijn om direct
op te staan als hun wekker gaat. Die wél
weten hoe ze fris en fruitig voor de dag
moeten komen, en wél tijd hebben om
uitgebreid te ontbijten. Ja, mensen die
het zó goed voor elkaar hebben, dat ze
zelfs voor het eerste college nog een
rondje hard gaan lopen.
Ja, eigenlijk wil ik mezelf écht wel veranderen. Maar totdat ik niet weet hoe
dat moet, draai ik me gewoon nog een
keertje om.
Wouter Meijer (23) is masterstudent
Health Care Management

27 DE BEWERING
tekst SANNE VAN DER MOST

Onze
wetenschappers
beweren nogal eens
wat. Hoe kijken
anderen ertegenaan?

C

osmetische
behandelingen die mensen alleen
maar mooier maken en
niet strikt medisch noodzakelijk zijn, horen die wel
thuis bij een dermatoloog? Hoogleraar
Dermatologie Tamar Nijsten vindt van
wel. In de Volkskrant van 29 februari jl.
pleit hij voor een academisch opleidingscentrum voor cosmetische dermatologie.
Volgens initiatiefnemer Nijsten komt de
vraag vanuit de jonge dermatologen zelf.
“Er is een nijpend tekort aan opleidingsmogelijkheden voor cosmetische ingrepen”, stelt hij in het artikel. “Wij krijgen
hier in het Erasmus MC wel tien patiënten
per week bij wie het elders fout is gegaan,
vooral bij de fillers.”
Het ontbreekt volgens Nijsten vooral aan
formele training. “Iedereen doet maar
wat. Mensen volgen een paar workshops
en dan gaan ze aan de slag.” Echt ingewikkeld zijn dit soort ingrepen volgens
Nijsten niet. “Als je het maar vaak genoeg
doet, kun je alles leren. Maar je hebt wel
achtergrondkennis nodig als het misgaat.
Een academisch opleidingscentrum moet
deze behandelingen naar een hoger niveau tillen.”

Goede maatschappelijke discussie
Het Erasmus MC is daarmee het eerste
academisch ziekenhuis in Nederland dat
een opleiding voor cosmetische dermatologie start. Andere ziekenhuizen hebben er
vraagtekens bij. Is het wel de taak van academisch ziekenhuisartsen om dermatologen op te leiden die behandelingen gaan
uitvoeren die enkel en alleen dienen ter
verfraaiing? Peter van de Kerkhof, hoogleraar Dermatologie aan het Radboudumc in
Nijmegen, vindt van niet. “Wij leiden onze
artsen op om zieke mensen beter te maken
of om ziekten te voorkomen. Natuurlijk is
enige kennis van cosmetische behandelin-

‘Cosmetische
ingrepen
gebeuren toch,
dan maar zo
goed mogelijk’
Door wie: Hoogleraar Dermatologie Tamar Nijsten in de Volkskrant
van 29 februari jl.

gen een goede zaak voor dermatologen. Zo
kun je vragen beantwoorden en patiënten
waarschuwen voor de risico’s. Daarom stimuleer ik mijn assistenten om eens een
congres te bezoeken of een dagje mee te
lopen in een privékliniek. Maar om nou
met overheidsgeld mensen op te leiden
om schoonheidsbehandelingen te gaan
uitvoeren; daar kun je nog wel een goede
maatschappelijke discussie over voeren.”

Kortzichtig
Nijsten: “Ik denk dat je moet oppassen je
eigen normen en waarden op te leggen
aan de rest van het land. We lopen achter
wat betreft de acceptatie van cosmetische
behandelingen. Er is gewoon een enorme
vraag naar, dus gebeuren gaat het tóch.
En dan kun je maar beter zorgen dat het
zo goed mogelijk gebeurt. Kijk naar wat
de tandarts doet met beugels. Die zijn ook
niet medisch noodzakelijk, maar toch vinden we het heel normaal dat al die kinderen met beugels rondlopen.”
Beautyjournalist en uitgever van het
Beautyjournaal Monique Lindeboom is
het helemaal met Nijsten eens. “Het is inderdaad kortzichtig om alleen zieke mensen door degelijk opgeleide artsen te laten
behandelen. Steeds meer mensen willen
hun uiterlijk verfraaien met behulp van
cosmetische ingrepen om er mooi en gezond uit te blijven zien. En dan ben je wel
aangewezen op medici. Het is heel goed
dat je er dan ook op kan vertrouwen dat
het adequaat wordt gedaan. Het blijft immers een medische behandeling. Het gebeurt met regelmaat dat er bijwerkingen
ontstaan door het gebruik van middelen
als botox en fillers. Nu zijn bijwerkingen
niet te voorkomen, ook niet door een dermatoloog. Maar wellicht zal een academische opleiding ook bijdragen aan een betere registratie van complicaties en meer
onderzoek naar de gebruikte middelen.” ↙
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29 DE VOORZITTER
tekst JOLENE MEIJERINK
fotografie MICHEL DE GROOT

Hoe ben je voorzitter geworden? “De studenten bepalen onderling wie wat gaat doen.”
En heb je het druk? “Nou, je bent er toch gauw
een uurtje of 20, 25 per week mee kwijt, inclusief de zes keer vergaderen per maand. Aangezien ik voor mijn studie stage loop bij de Tweede Kamerfractie van het CDA, werk ik voor de
U-raad vooral in de trein, in de avond en in het
weekend.”
Valt dat tegen? “Als je iets serieus neemt,
moet je er de tijd voor nemen. En dit kost tijd,
absoluut. Maar ook weer niet zoveel dat het
overbelastend is.”
Is dat nou leuk, zo’n medezeggenschapsorgaan? “Voor veel studenten is medezeggenschap een ver-van-mijn-bedshow. Maar ik
merk nu, na zeven maanden, dat je veel verschil
kan maken. We praten in de raad over van alles
– van reorganisaties, tot waar de studievoorschotsmiddelen voor ingezet moeten worden.
We merken dat er naar je geluisterd wordt, ook
door de leden van het College van Bestuur. Jij
kunt dus als student het verschil maken.”
Je klinkt gedreven… “Natuurlijk. Je wordt altijd serieus genomen. Zowel door collega’s als
door het College van Bestuur. En het werk is
nooit voor niets.”
Het gaat dus wel goed? “Ja. Dit past bij mij. Ik
houd van praten, mijn mening geven en meedenken binnen een organisatie. Als student in
de U-raad weeg je belangen af, maak je besluiten, en dat is mooi; ook al lijkt de schaal waarop je werkt klein.”

Sander van der Kaaij,
studentgeleding
Universiteitsraad

Motto:
‘Veranderen
begint bij jezelf’

Naam: Sander van der Kaaij
Leeftijd: 21
Studie: master Bestuurskunde
Voorzitter van: de studentgeleding in de
Universiteitsraad. Dat zijn de twaalf studenten (afkomstig van alle faculteiten) die zijn
gekozen voor de raad. De periode waarvoor ze
gekozen zijn is één jaar.
Voorzitter sinds: september 2015

Ben je een consensustype?“Doordat we twee
keer per maand vergaderen, hebben we ruim
de tijd om te praten en naar elkaar te luisteren,
om zo tot één standpunt te komen. Het liefst
zie ik ook dat wij als studentgeleding als één
man naarbuiten treden, maar ik kan het begrijpen en ermee leven dat dat niet altijd lukt.”
Schuilde er altijd al een voorzitter in je? “Op
de middelbare school – het Marnix Gymnasium
in Rotterdam – was ik ook al voorzitter van de
leerlingenraad, ja.”
Ben je een politiek dier? “Ik heb wel ambities
op dat vlak, ja.”
Je bemoeit je graag overal mee? “Ik ben graag
een luis in de pels. Vooral om zo het belang van
anderen te dienen, want dat vind ik belangrijk.
Of dat nu op de universiteit via de U-raad is,
of in En als lid van de CDA-afdeling Albrandswaard – waar mijn woonplaats Rhoon onder
valt – of In Den Haag.”
Zit dat in de familie? “Ik kom uit een CDAnest. Mijn ouders en grootouders zijn allemaal
politiek betrokken, hoewel nooit echt actief
geweest.”
Heb je nog zoiets als een social life? “Ik ben
een planner die voor alles probeert tijd te
maken, dus ook voor mijn sociale leven. En
dat lukt. Overigens is ook mijn werk voor de
U-raad een sociaal gebeuren; er zitten leuke
mensen in en we gaan steevast na de woensdagvergadering naar De Smitse of ergens in de
stad wat drinken.”

30 AGENDA
samenstelling ROWAN NIEUWLAND

Het E-gebouw, dat toch
wel bekend staat als hét
kantoorgebouw op de
campus, wordt tijdens het
Room Servicefestival omgebouwd tot poppodium.
Acteurs en actrices kunnen er hun ei kwijt, maar
ook dichters en zangers.
Je kunt door het gebouw
dwalen en in iedere kamer
een andere performer
bekijken.

aan een tegenstander (IS).
Ook Rusland mobiliseert
zichzelf steeds meer. Ondanks dit alles is het Nederlandse volk het minst
bereid om te vechten voor
het eigen land.
IN SAMENWERKING MET ARMINIUS

Op 6 april mag iedere
Nederlandse burger zijn
stem laten horen. Maar
wat staat er nou eigenlijk
in het verdrag? En wat zijn
de gevolgen? Tegenstander Thierry Baudet van
GeenPeil en voorstander
Kees Verhoeven van D66
gaan met elkaar en het
publiek in debat over het
verdrag.
ORGANISATIE DOOR ARMINIUS EN
LOKAAL

DINSDAG 22 MAART | 15.30 – 17.00 UUR
GRATIS | NL + EN

↘LEZING

IAN BURUMA
Erasmus Paviljoen
Migratie, een onderwerp dat de afgelopen maanden
continu in het nieuws leek te zijn. Tijdens een lezing
spreekt vooraanstaand intellectueel Ian Buruma
over migratie en de stad. De hoogleraar Democratie,
Mensenrechten en Journalistiek aan het Bard College
in New York zal na zijn lezing in debat gaan met het publiek. De lezing is alleen toegankelijk voor studenten en
personeel van de Erasmus Universiteit en medewerkers
Stad Rotterdam.

WOENSDAG 23 MAART
15.30 – 17.30 UUR
GRATIS | EN + NL
REFUGEES IN EUROPE
↘BETWEEN FEAR AND
HOPE
Erasmus Paviljoen
Een middag vol met informatie over de impact van
de immigratiecrisis op de
Europese economie. Er is
tijd voor verhalen, feiten
en discussie. Te gast zijn
Marcel Canoy (EUR) en
Hans Koster (VU). Reserveren wordt aangeraden.

IN SAMENWERKING MET DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN
EN STAD ROTTERDAM.

ORGANISATIE DOOR AECLIPSE

eniging van de campus,
een toernooi. Er is een
competitie, maar ook
voor een recreatief potje
basketbal ben je er aan het
goede adres.

VRIJDAG 18 MAART –
ZONDAG 20 MAART |
GRATIS | NL + EN
BAROS
INTERNATIONAAL
TOERNOOI
↘BASKETBAL
Erasmus Sport
Tijdens het derde weekend
van maart organiseert
Baros, de basketbalver-

MAANDAG 21 MAART
20.00 – 22.00 UUR
GRATIS | NL + EN
ROOM SERVICE
↘FESTIVAL
E-gebouw

DINSDAG 29 MAART
20.00 – 21.30 UUR
€ 2,50 | NL
OORLOGSENTHOUSIASME
↘DENKCAFÉ
Arminius
De oorlogsdreiging lijkt
steeds groter te worden.
Voor het eerst sinds de
Tweede Wereldoorlog
verklaarde Nederland
afgelopen najaar de oorlog

DINSDAG 29 MAART
20.00 – 22.00 UUR
€ 2,50 / € 5,- |NL
HALLO OEKRAÏNE,
JA OF NEE?
↘DEBAT
Arminius
Willen we het associatieverdrag nu wel of niet?

WOENSDAG 30 MAART –
VRIJDAG 8 APRIL
NL + EN
EFR BUSINESSWEEK
Erasmus Universiteit
Tijdens de EFR Business
Week kun je kennismaken
met verschillende bedrijven. Zo kun je binnenkijken

MAANDAG 18 APRIL |BEGINT OM 21.15 UUR
€ 2,50 | NL + EN

↘FILMAVOND
OPEN AIR CINEMA
Bij de vijver (campus Woudestein)
De lente komt er weer aan en dus is het weer tijd om
naar buiten te gaan. SG komt daarom met de eerste
buitenbioscoop van het seizoen. De film kan zelf gekozen worden via een poll op de website van SG Erasmus.
De kussens zitten bij de prijs inbegrepen, zodat je de
hele avond comfortabel kunt genieten van de film. Ook
je eigen drankjes en eten hoef je niet mee te nemen,
deze kun je kopen bij het paviljoen. Let wel op: mocht
het weer niet meewerken dan wordt het evenement
mogelijk verplaatst. Kijk voor eventuele wijzigingen op
sgerasmus.nl

31 AGENDA

DINSDAG 19 APRIL | 16.30 – 17.30 UUR + 18.15 – 20.45
UUR | GRATIS | EN + NL

↘FILM EN LEZING
DISCOVERING THE DUTCH
Erasmus Paviljoen
De Gouden Eeuw, een tijd die voor Nederland de boeken
in is gegaan als een van de welvarendste periodes.
Tijdens het eerste college over Nederland spreekt Frans
Willem Korsten over hoe deze periode het Nederland
van nu beïnvloedt. Er komt van alles aan bod: van politici
tot piraten en van helden tot verliezers. Na het college
is er kort de tijd om wat te eten voordat de film Michiel
de Ruyter begint; over een Nederlandse admiraal uit de
Gouden Eeuw. Reserveren kan via SG Erasmus.

bij een bedrijf, een bootcamp volgen of naar het
bedrijfsdiner gaan. Ook is
er een speciale start-up
dag en kun je voor 30 euro
extra naar Dublin. Inschrijven kan tot 11 maart
(voor het Conference
Platform tot 20 maart).

teit welkom op het podium
in het Erasmus Paviljoen.
Van rappers tot makers
van klassieke muziek, van
songwriters tot instrumentale musici, er komt
van alles voorbij. Opgeven
kan op de website van SG
Erasmus.

actie. Het hele weekend
kun je dus genieten van
een goed potje volleybal.
Na het volleybal is er
iedere avond wel een leuk
feestje.

DONDERDAG 7 APRIL –
ZATERDAG 9 APRIL
€ 10,- | NL
AD SPORTFILMFESTIVAL
↘ FESTIVAL
Cinerama
Het AD Sportfilmfestival is hét festival voor
liefhebbers van sport. Van
een film over voetballer
Zlatan Ibrahimović, tot
een langlauffilm, allerlei
sporten komen aan bod.
Daarnaast is er iedere avond een talkshow
waarin Wilfried de Jong
gasten ontvangt die bij het
programma van de dag
passen.

MISCHE FACULTEITSVERENIGING

DONDERDAG 31 MAART
20.00 – 22.00 UUR
GRATIS | NL + EN
OPEN STAGE NIGHT
↘ MUZIEK
Locatie: Erasmus Paviljoen
Zoals iedere maand zijn
ook dit keer muzikale
talenten van de universi-

VRIJDAG 1 APRIL –
ZONDAG 3 APRIL
GRATIS | NL + EN
ERASMUS VOLLEY
↘ INTERNATIONAAL
TOERNOOI
Erasmus Sport
Tijdens dit internationale volleybaltoernooi
komen er naast de acht
Nederlandse teams ook
35 buitenlandse teams in

ZONDAG 10 APRIL
GRATIS | NL + EN
MARATHON ROTTERDAM
↘ SPORTEVENEMENT
Het centrum van
Rotterdam
Zelf mee lopen gaat je misschien niet lukken, maar
een kijkje nemen bij de
marathon is altijd leuk. Op
iedere straathoek langs de
route staan mensen te juichen, maar voor het echte
feestje moet je op de
Coolsingel zijn. De eerste
hardlopers beginnen om
tien uur ’s ochtends, vanaf
dan kun je jezelf de hele
dag vermaken in de stad.
WOENSDAG 13 APRIL –
DONDERDAG 14 APRIL
€ 5,- | NL + EN
CONNECT TO CULTURE
diverse locaties in Rotterdam

ORGANISATIE DOOR DE ECONOROTTERDAM (EFR)

ook niet geklaagd worden:
van Annabel tot Arminius en van Rotown tot de
Rotterdamse Schouwburg.
Kaartjes per dag kopen is
ook mogelijk, deze kosten
€ 37,50.

VRIJDAG 8 APRIL –
ZATERDAG 9 APRIL
€ 65,- | NL + EN
MOTEL MOZAIQUE
↘ FESTIVAL
diverse locaties in
Rotterdam
Met de lente staat ook het
festivalseizoen weer voor
de deur. Één van Rotterdams favoriete festivals is
ieder jaar weer Motel Mozaique. Ook deze zestiende
editie ziet er veelbelovend
uit, met muziek, kunst en
dans is er voor elk wat
wils. Over de locaties mag

Wil je werken in de creatieve sector, maar heb
je het gevoel dat je daar
niet genoeg op voorbereid bent? Daar kan
Connect to Culture je bij
helpen. Samen met een
groep andere studenten
krijg je een probleem van
een bestaand bedrijf in
de creatieve sector. De
bedoeling is dat je samen
met je groep tot een goede
oplossing komt.
MEER INFORMATIE OP WWW.CONNECTTOCULTURE.NL

32 ACHTEROP
tekst ROWAN NIEUWLAND
fotografie RONALD VAN DEN HEERIK

Ondertussen
online
www.erasmusmagazine.nl

KATRIONA LUMSDEN (22),

EUR Confessions
#408 Grootste leugen
die je kan gebruiken om
jezelf te geruststellen
voordat de tentamens
beginnen is: ‘het is gewoon logisch nadenken’.
Op de facebookpagina EUR
Confessions kunnen studenten
anoniem hun biecht doen.

Vrijdagavond! Heb ik leuke plannen?
Nee, ik mag een tentamen maken.
#studentenleven #gametheorie
#erasmusUni
@ceemonrooij heeft een tentamen op vrijdagavond, het
studentenleven gaat niet altijd over rozen.

Wat mij betreft dan
liever de colleges
om 7:00 of 8:00 laten starten dan om
10:00 of 11:00...
#erasmusuni
@BenBode, docent statistiek, over de
mogelijkheid om studenten buiten de spits
te laten reizen.

Wel geinig dat
ondanks de enorme healthy hype
de kroketten het
best verkopende
product van de
kantine zijn (na
de zachte broodjes)... #eur
Ook studenten leven
niet altijd zoals ze op
Facebook beweren,
ontdekte @melslandzaat.

Kunnen we op de campus niet een piano
plaatsen straks in de zomer? Of in de centrale
hal van het C- en T-gebouw?
Student Robbin van Pelt zou graag net als in het Erasmus MC een piano
op de campus zien. Lees online het hele verhaal over het onderzoek
naar muziek in het Erasmus MC.

TWEEDEJAARS
STUDENT IBCOM
Stijl. “Ik haal veel inspiratie
uit de kledingstijl van mijn
studiegenoten. Die stijl is
veel losser dan van bijvoorbeeld economiestudenten. Dat maakt
het voor mij lastig
om uniek te zijn met
mijn stijl, al probeer
ik dat altijd wel. De
laatste
maanden
koop ik steeds meer
vintagekleding, waardoor de kans klein is dat
iemand anders hetzelfde aan heeft. Als er bij
Zara of Mango een keer
iets aparts hangt, lopen
gelijk heel veel mensen
ermee.”
Maastricht. “Maastricht voelt
voor mij als thuis, hoewel ik geen
‘Mestreechs’ spreek en er ook niet
geboren ben. Tot mijn tweede jaar
woonde ik met mijn ouders in Amsterdam, pas daarna zijn we
naar Maastricht verhuisd.
Tot ik naar Rotterdam
kwam voor mijn studie, ben
ik er wel altijd blijven wonen. Ik probeer
ieder weekend terug naar huis te gaan, vooral omdat
er nog veel van mijn vrienden wonen, maar ook omdat het toch wel fijn is als je ouders weer even voor
je zorgen.”
Natuur. “Ik ben graag in de natuur. Een aantal jaar
geleden ben ik met mijn hele familie naar een huisje
midden in de duinen van Schotland geweest. Aan die
vakantie heb ik heel mooie herinneringen. Zo weet
ik nog goed dat wij meegingen met een jager om
op hertenjacht te gaan. Misschien raar om zoiets te
doen, maar het was vlak voor de winter en ons was
verteld dat die herten anders later in het seizoen
zouden doodvriezen.”
Melbourne. “Ik ben nog nooit buiten Europa geweest, maar ik wil mijn hele leven al naar Australië.
Sydney zou ik dan wel vermijden; volgens mij is dat
niet meer zo authentiek en is het erg mainstream
geworden. Melbourne daarentegen, spreekt me wel
heel erg aan; dat is nog veel meer het ‘echte’ Australië, denk ik. Maar sowieso spreken het weer en de
manier van leven in Australië mij aan – heel anders
dan in Nederland.”

