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Belegen grap
Consternatie in hoger onderwijsland. Uit 
onderzoek van het ministerie blijkt dat 
het percentage eerstegeneratiestudenten 
(studenten van wie de ouders geen hoger 
onderwijs hebben genoten) het afgelopen 
jaar behoorlijk gedaald is. Net nu dit jaar 
het leenstelsel is ingevoerd. Een verband 
is gauw gelegd, zeker als je van een stu-
dentenvakbond of een linkse partij bent. 
De onderzoekers zelf zeggen dat het nog 
te vroeg is om tot deze conclusie te komen.
Feit is wel dat studenten met gestudeerde 
ouders en/of een stevig financieel en soci-
aal vangnet, succesvoller zijn dan de have 
nots, aldus datzelfde onderzoek. 
Maar het succes of het falen van eerste-
generatiestudenten hangt van zo veel 
andere dingen af, en gaat lang niet alleen 
over geld. Ik las in een vrij recent Utrechts 
onderzoek dat deze studenten liever thuis 
studeren en niet met vrienden in de UB, en 
dat ze eerder een bijbaan nemen vanwege 
het geld dan dat ze het zo mooi op hun cv 
vinden staan. 
Ik zie in Rotterdam een vergelijkbaar pa-
troon: het zijn altijd dezelfde studenten 
die actief zijn, contacten leggen en vaak 
van huis uit geleerd hebben hoe je dat 
doet. De grote massa is onzichtbaar, of 
trekt zich terug in zijn eigen wereld. 
De economische faculteit heeft het plan 
opgevat om juist voor die groep niet-actie-
ve studenten een activiteit te organiseren 
en ze te betrekken bij alles wat naast de 
studie zo belangrijk is om later succesvol 
te worden.
Sympathiek is het zeker, maar het doet me 
ook denken aan die belegen grap: ken je 
dat verhaal van die niet-actieve stu-
denten die naar een activiteit zou-
den komen….? 

Wieneke Gunneweg, 
Hoofdredacteur Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl
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Roze wolken als 
voorprogramma

Een aangename tempera-
tuur, een prachtig roze 
gekleurde wolkenhemel, je 
vrienden om je heen, een 
six-pack onder handbe-
reik, en een goede film in 
het vooruitzicht; wat wil je 
nog meer op een universi-
teitscampus? Maandag-
avond 9 mei was het weer 
zover: de tweejaarlijkse 
Open Air Cinéma, georga-
niseerd door SG Erasmus, 
dit keer met The Imitation 
Game (2014) op het pro-
gramma, een film over het 
veelbewogen en korte le-
ven van de wiskundige 
Alan Turing. Zo’n vierhon-
derd studenten moesten 
tot kwart voor tien wach-
ten voordat het donker 
genoeg was om de film te 
laten beginnen. In sep-
tember is er weer een 
openluchtbioscoop. 



De Nieuwe Universi-
teit Rotterdam, 
Rethink EUR, Het 
Goede Gesprek; het 
regende het afgelo-
pen jaar initiatieven 
om de medezeggen-
schap op de universi-
teit te vergroten. De 
meeste initiatieven 
richtten zich op het 
versterken van de po-
sitie van medezeg-
genschapsraden: een 
grotere vergoeding, 
meer inspraak, vaker 
instemmingsrecht. 
Maar de vraag hoe je 
medewerkers, en 
vooral studenten, be-
trokken krijgt bij hun 
faculteit, die werd 
minder vaak gesteld. 
Hadden we dat maar 
wél gedaan.

In april was het namelijk tijd 
voor de jaarlijkse universi-
teitsraadverkiezingen. Nog 
niet één op de vijf studenten 
nam de moeite een stem uit te 
brengen op een van de kandi-
daten. De redenen om niet te 
gaan stemmen? EM vroeg het 
aan studenten: “Ik zit al in 
mijn zesde jaar aan deze uni-
versiteit en heb het hier wel 
een beetje gezien.” Een ander 
gaat wel stemmen, maar 
snapt waarom velen dat niet 
doen: “Alle kandidaten willen 
hetzelfde, niemand is echt 
origineel in zijn standpunten.”
Maar voor een student bij 
ESHCC was er een heel andere 
reden: “Ik zou graag stemmen, 
maar dat mag niet omdat er 
geen kandidaten op de lijst 
staan van mijn faculteit.” Bij de 
ESHCC bleek geen enkele stu-
dent te porren om zich in te 
zetten voor het grotere belang 
van de faculteit, maar ook bij 
Sociale Wetenschappen (één 
kandidaat meer dan er zetels 
zijn), het Erasmus MC/iBMG 

en Wijsbegeerte (beide even-
veel kandidaten als zetels) had 
een gang naar de stembus wei-
nig zin. Alleen bij de ESL, de 
ESE en de RSM kon er echt een 
beetje gekozen worden. 
En dát terwijl het studenten-
protest in de rest van het land 
voortdurend de kop opsteekt. 
Vijf jongerenorganisaties ei-
sen bijvoorbeeld van minister 
Jet Bussemaker van Onderwijs 

dat de basisbeurs weer wordt 
ingevoerd. Uit de eerste eva-
luatie van de gevolgen van het 
leenstelsel bleek namelijk dat 
sinds de invoering hiervan veel 
minder jongeren uit gezinnen 
met een laag inkomen zijn 
gaan studeren. Bussemaker 
piekert er ondertussen niet 
over, want het afschaffen van 
de ‘subsidie voor de rijken’, 
zoals zij de basisbeurs noemt, 
leverde haar ministerie mil-
joenen op, die weer in het on-
derwijs geïnvesteerd worden. 
Concrete plannen van de EUR 
voor wat er met het eerste 
geld uit die pot gaat gebeuren, 
worden binnenkort bekendge-
maakt.
Hoog bezoek op de Erasmus 
Universiteit. Secretaris-generaal 
van de VN Ban Ki-moon 
maakte 21 april zijn opwach-
ting in de aula, op uitnodi-
ging van de Economische 
Faculteitsvereniging Rotter-
dam. Hij ontving daar de 
World Leader Cycle Award. En 
hoewel hoge omes als Ban bij 
zulke bijeenkomsten zich be-
perken tot hypercorrecte uit-
spraken, een miss Universe 
waardig, kwam het publiek 

Meer inspraak, minder kandidaten
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→ Slechts een op de vijf studenten ging stemmen.

→ Bussemaker piekert er niet over om de basisbeurs weer in te voeren.



toch in grote aantallen luis-
teren. “We leven nu alsof er 
meerdere werelden zijn, maar 
er is echt maar één aarde”, zo 
pleitte de secretaris-generaal 
voor meer duurzaamheid. Ook 
had hij het nog even over we-
reldvrede: “Juist in deze tijd 
van globale onrust moeten we 
meer verenigd zijn.” De aan-
wezige studenten vonden het 
prachtig. “En toen zwaaide hij 
naar mij! Dat vond ik echt heel 
mooi”, klonk het na afloop.
De universiteit heeft een nieu-
we campusdichter. En voor 

het eerst in de historie van de 
EUR is het een buitenland-
se student. Ze heet Martina 
Pocchiari, studeert bij de 
RSM en komt uit Italië. Deze 
Italiaanse studente dicht nu 
dus in het Engels. Laat het een 
voorbeeld zijn voor alle docen-
ten die nog in steenkolen-En-
gels college geven.
Hoe zat het nou precies met die 
glazen wijn? Vier universitei-
ten en vier hogescholen moe-
ten van de Onderwijsinspectie 
binnenkort hun declaraties 
uit komen leggen. Of de EUR 

daarbij zit is onbekend, maar 
heel waarschijnlijk is dat niet 
zo. Een aantal andere universi-
teiten kwam vorig jaar verve-
lend in het nieuws: zo was er 
een te dure bureaustoel aange-
schaft of er waren verre ritten 
gemaakt met de dienstauto. 
Bij de EUR bleef het bij ogen-
schijnlijk klein bier: voorma-
lig collegevoorzitter Pauline 
van der Meer Mohr bestelde 
tijdens een werklunch maar 
liefst vier glazen wijn. Of ze 
die tijdens dit drankgelag alle-
maal zelf achterovergeslagen 
heeft, of gedeeld heeft met één 
tot drie disgenoten vertelt het 
verhaal helaas niet.

→ Campusdichter Martina Pocchiari

→ Oud-collegevoorzitter Pauline 
van der Meer Mohr bestelde vier 
glazen wijn bij een lunch.
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De maand 
in cijfers

33
James Hunton was tot 2012 
hoogleraar Accounting & 
Control bij de Rotterdam 
School of Management. Totdat 
er onregelmatigheden in zijn 
artikelen werden aangetrof-
fen. Inmiddels zijn er 33 van 
zijn artikelen teruggetrokken, 
waarvan drie die hij tijdens zijn 
periode aan de EUR schreef.

Het nieuws van de afgelo-
pen maand in drie cijfers 
samengevat. Een magere 
opkomst bij de U-raadsver-
kiezingen, één op de drie 
promovendi ongetraind 
voor de werkgroep, en een 
oud-hoogleraar bij de RSM 
wordt wetenschappelijke on-
betrouwbaarheid verweten.

20%
Bij de verkiezingen voor de 
universiteitsraad in april 
bracht 20 procent van de 
studenten een stem uit. Een 
beroerde score, maar het valt 
nog mee als je bedenkt dat 
bij drie faculteiten geen ver-
kiezingen waren wegens een 
gebrek aan kandidaten.

Veel promovendi vinden dat 
ze slecht voorbereid zijn op 
hun onderwijstaak. Bij een 
derde van hen is er zelfs hele-
maal geen training gegeven 
voordat ze beginnen met 
lesgeven. Is er toch training, 
dan duurt die zelden langer 
dan een paar dagen.

1      3op 
de

‘...zo was er 
een te dure 

bureaustoel 
aangeschaft 

of er waren 
verre ritten 

gemaakt 
met de 

dienstauto’

→ Ban Ki-moon op bezoek bij de 
universiteit.



Het is een uitdrukking die ik bij menige 
academische plichtpleging heb gehoord: 
‘Achter elke succesvolle man staat een 
sterke vrouw’. Uiteraard ging het dan altijd 
om mannen die in het academische zon-
netje werden gezet: bij vrouwen heb ik een 
dergelijke opmerking nog nooit gemaakt 
horen worden. Hoe dan ook, dergelijke 
uitspraken doen vermoeden dat part-
ners van academici vooral over een goed 
ontwikkeld incasseringsvermogen en een 
luisterend oor moeten beschikken. ‘Im-
mer dragend, nimmer klagend’, dat idee.
Kijk ik naar mijn eigen situatie, dan is dit 
slechts gedeeltelijk waar. Inderdaad heeft 
de onvoorwaardelijke steun van mijn 
vrouw me er op cruciale momenten door-
heen gesleept. Er zijn nog altijd periodes 
dat ik bang ben dat men doorkrijgt dat ik 
ook maar wat aanklooi (het welbekende 
imposter syndrome). Verder zijn de keren 
dat ik haar voor het slapengaan heb be-
loofd ‘alleen nog even iets af te maken’ op 
mijn laptop, om vervolgens nog zeker een 
uur beneden te blijven zitten, niet meer op 
de vingers van één hand te tellen.
Maar misschien nog het belangrijkste is 
dat mijn vrouw, die een ‘gewone’ 9-tot-
5-baan heeft, me met beide benen op de 
grond houdt. Academici hebben name-
lijk nogal eens de neiging om de mores 

die binnen de muren van de universiteit 
gelden, klakkeloos toe te passen op het 
leven daarbuiten. In mijn geval betekent 
dat een vrijwel continue frustratie over de 
oppervlakkige wijze waarop wetenschap-
pelijk onderzoek in ‘mijn’ veld en daarbui-
ten wordt weergegeven in de media. Ook 
denk ik te vaak dat niet-academici net zo 
geïnteresseerd zijn in mijn professionele 
mening als mijn collega’s. Mijn vrouw is er 
dan om me een broodnodige reality check 
te geven. Bijvoorbeeld die ene avond dat 
ik een dag lang op Twitter om me heen had 
zitten roeien in de hoop wat redelijkheid te 
injecteren in een verhit maatschappelijk 
debat. Mijn vrouw, allengs meer geïrri-
teerd en klaar om naar bed te gaan, zingt 
me op de wijs van Doe Maar spottend toe: 
“Hé, er zit een knopje op dat Twitter; die 
maakt je stukken minder bitter.” En, als ik 
even later nog steeds naar mijn telefoon 
aan het turen ben: “Wat heeft Twitter je 
buiten ergernis ooit opgeleverd?”
Ter verdediging voer ik aan dat zij toch ook 
veel tijd op het web doorbrengt en die ook 
niet altijd even nuttig besteedt: katten-
plaatjes, modevlogs, dat soort dingen.
Mijn vrouw kijkt me met één opgetrokken 
wenkbrauw aan, gaat in bed liggen, keert 
zich van me af en zegt dan: “Ik kan nu wel 
met je in discussie gaan, maar dat gaat me 
meer dan 140 tekens kosten, dus laten we 
dat maar niet doen. Welterusten.”
Kijk, en daarom ben ik zo gek op haar. 
Tegengas en vlijmscherpe repliek, meer 
heeft een dramgat als ik niet nodig om 
een beetje normaal te blijven doen. Of, zo-
als ze het zelf zegt: “Ik sta altijd achter je, 
maar ook om je een schop onder je kont te 
geven als dat nodig is”.

Giorgio Touburg is promovendus aan de 
Rotterdam School of Management.

Reality 
check

tekst GIORGIO TOUBURG
fotografie LEVIEN WILLEMSE

COLUMN08 



tekst GEERT MAARSE 
fotografie STOCK

Op een lagere school in Den Haag, De Paradijsvogel, 
worden kinderen naar huis gestuurd als ze met 
spaghettibandjes of een naveltruitje naar school 
komen. Het leidde tot landelijke ophef. Wat vindt u 
daarvan? “Hoe een kind zich kleedt is in eerste in-
stantie een zaak van de ouders, zou ik zeggen. Maar 
er zijn natuurlijk grenzen. En daar mag een school 
best regels voor opstellen. Een samenleving moet 
gereguleerd worden, ook op het vlak van erotiek en 
seksualiteit.”

Critici stelden dat meisjes uit groep vijf en zes, dus 
van een jaar of tien, hiermee geseksualiseerd wor-
den. Terwijl ze zichzelf nog helemaal niet bewust zijn 
van hun seksualiteit. “Maar die seksualiteit is er wel. 
In Nederland ontkennen we dat liever en zeggen in 
plaats daarvan: een leraar die afgeleid raakt door 
zijn minderjarige leerlingen, die deugt niet. Maar 
zo simpel is het niet.”

Waarom niet? “Omdat er sprake is van een reële 
spanning, al dan niet bewust. Seksualiteit heeft een 
heel mooie kant, maar ook – iedereen die Bataille 
weleens heeft gelezen weet dat – een gevaarlijke. 
Seksuele aantrekkingskracht leidt ertoe dat men-
sen elkaar voortdurend willen bespringen, ook als 
dat totaal niet gepast is. Wij hebben geleerd dat 
we dat enigszins in de hand moeten houden. Dat je 
geen geweld gebruikt, dat je het niet met kinderen 
doet, en niet in het openbaar. Dit soort maatschap-
pelijke taboes hebben een heel belangrijke functie. 
Maar daarmee is die seksuele kracht niet weg. Er 
is een dubbele werkelijkheid: dat wat we doen – en 
wat in de regel maatschappelijk geaccepteerd is – en 
dat wat onze hormonen soms misschien wel zouden 
willen. Het probleem van de huidige verpreutsing is 
dat we krampachtig proberen die twee werkelijk-
heden op één lijn te krijgen. De kneveling van onze 
natuurlijke driften is gemoraliseerd, vanuit het idee 
dat morele mensen in een morele samenleving 

Ger Groot (1954) is universitair 
hoofddocent Filosofie aan de Fa-
culteit der Wijsbegeerte. Hij pro-
moveerde op het werk van de filo-

sofen Nietzsche, Cioran Bataille en 
Derrida. Zowel in zijn academische 
als in zijn populaire werk richt hij 
zich op de menselijke conditie in al 

zijn facetten, van burgerlijkheid tot 
schaamte, en van religie tot poli-
tiek. Hij is columnist bij dagblad 
Trouw.

Accepteer de 
duistere kant 
van seks

De kwestie. Het is prima als een school naveltruitjes of make-up verbiedt. Maar we 
moeten niet denken dat we ongewenste seksualiteit uit de samenleving kunnen 
verbannen, zegt filosoof Ger Groot. “Het probleem van de huidige preutsheid is dat 
zij het hele libidineuze veld wil temmen.”
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op een volstrekt harmonieuze manier met elkaar 
kunnen samenleven. Maar ik denk niet dat dat kan. 
En ook niet dat je die schijn moet ophouden.”

De leraar wordt nu, op het moment dat hij aan-
stoot neemt aan zijn schaars geklede minderjarige 
leerling, min of meer verweten pedofiele gevoe-
lens te hebben. U zegt: we moeten accepteren dat 
kinderen op een jonge leeftijd al seksueel interes-
sant zijn, voor elkaar, maar ook voor volwassenen? 
“Natuurlijk. En dat neem je niet weg door te zeggen 
dat een leraar niet deugt. Die leraar deugt niet als 
hij zich niet in bedwang kan houden. Maar dat wil 
niet zeggen dat er geen dwang nodig is om die situ-
atie niet te laten ontstaan. Je kunt de uitdaging niet 
eindeloos opvoeren en dan tegen de uitgedaagde 
zeggen: op het moment dat je toegeeft, ben jíj fout 
en niemand anders. 
Wat we nu zien, zou je de backlash van de jaren ze-
ventig kunnen noemen. De seksualiteit werd toen 
vrijwel volledig ‘ontgrensd’. Alles moest kunnen, 

zelfs pedofilie was een vorm van bevrijding. Maar 
na verloop van tijd bleek seksualiteit meer duistere 
kanten te hebben dan men dacht, en werd de boel – 
panisch bijna – aan banden gelegd. Nu ligt het, als 
er iets misgaat, niet meer aan de seksualiteit zelf, 
maar aan de dader.
In werkelijkheid is dat ‘gevaarlijke’ onlosmake-
lijk met seksualiteit verbonden. We zijn dol op de 
overschrijding van wat eigenlijk niet mag. Orgieën, 
prostitutie, overspel, en zelfs pedofilie: je kunt pro-
beren ze naar de rafelranden van de samenleving te 
verbannen, maar het immorele is inherent aan sek-
sualiteit. De Fransen hebben daar het mooie woord: 
inavouable voor – datgene wat niet op te biechten is. 
Het vraagt om verborgenheid, bedrog en hypocrisie. 
Hypocrisie is een zwaar onderschatte deugd in de 
seksualiteit.”

Wat bedoelt u daarmee? “Het lichaam is niet mo-
reel, het verlangen is niet moreel. Neem overspel. 
Dat is er altijd geweest en dat zal er altijd zijn. Maar 
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ga daar vooral niet mee te koop lopen. Ga niet bij de 
thee tegen je vrouw zeggen: ik heb het toch zo lek-
ker gedaan met mijn secretaresse. Terwijl dat wel 
de strekking is van de gelukkige seksualiteit die ons 
vanaf de jaren zeventig werd verkocht: dat we onze 
natuurlijke driften en de maatschappelijke normen 
op een moreel verantwoorde manier bij elkaar kun-
nen brengen. 
Het probleem van de moderne preutsheid is dat zij 
het hele ‘libidineuze’ veld gemoraliseerd heeft en 
het daarmee meent te hebben getemd. Maar zo ne-
geren we de dubbelheid van de menselijke natuur, 
en het feit dat ratio en zelfbeheersing nooit alléén 
de dienst kunnen uitmaken. Onderhuids blijft de 
ondeugd stuwen. Een verstandige publieke moraal 
erkent dat. Normen kunnen – en moeten – dus met 
kracht aan mensen worden opgelegd. Maar we moe-
ten óók onder ogen zien dat de aandrift van de na-
tuur uiteindelijk altijd sterker zal blijken.”

Terug naar de kledingregels op de lagere school. 
Moeten we niet gewoon aan het schooluniform? “In 
België is dat – zeker op het gebied van privéscho-
len – niet ongebruikelijk. Al gaat het daar eerder om 
het wegnemen van sociale verschillen dan om sek-
sualisering. Maar met het uniform is het probleem 
niet weg, het wordt alleen ontweken. Het zal zich op 
uitgaansavonden net zo goed, of zelfs nog heftiger 
manifesteren.”

Maar een individu heeft toch het recht met zijn sek-
sualiteit te doen wat het wil? In de multiculturele 
samenleving lijkt dat wel eens te worden vergeten. 
“Een individu heeft het recht op een ongestoord pri-
véleven. Maar de samenleving heeft ook het recht 
om niet constant mateloos geprovoceerd te worden. 
De samenleving eist een inperking daarvan: dat is 
wat wij beschaving noemen. Waar die grens ligt, 
is altijd een kwestie van duwen en trekken, multi-
culturele samenleving of niet. Wat wel opmerkelijk 
is, is dat er vanuit progressieve hoek en conserva-
tief-allochtone hoek soms op eenzelfde manier ge-
protesteerd wordt tegen wat men als onwenselijk 
ziet, zij het vanuit totaal verschillende motieven.” 

Sinds een jaar of tien horen we steeds vaker dat de 
samenleving geseksualiseerd is. Klopt dat, volgens 
u? “Wat me in zo’n bewering het meeste opvalt, is 

dat de strijd tegen de ‘verwildering van de zeden’ 
vaak verkocht wordt onder een heel andere noemer. 
Neem prostitutie. De huidige veldtocht daartegen 
vindt plaats onder aanroeping van de mensenrech-
ten. Het zou onmenselijk zijn wanneer vrouwen – 
en mannen ook trouwens – hun lichaam verkopen 
voor geld. Niemand doet dat vrijwillig, is dan de 
gedachte. In feite zie je daarin echter bepaalde bur-
gerlijke ideeën terugkeren over wat wel en wat niet 
gevoeglijk is. Net als op de schilderijen uit de zeven-
tiende eeuw, waar de armenbesturen het vingertje 
heffen, zie je nu de middenklasse die haar ideeën 
probeert op te leggen aan de rafelranden van de sa-
menleving.
In de kwestie rond de sluiting van het Zandpad, de 
Utrechtse hoerenbuurt, werd officieel de strijd te-
gen mensenhandel in het geding gebracht. Let wel: 
die strijd móet gevoerd worden. Maar in feite werd 
de stem van de betrokkenen – vrouwen die daar 
werkten en die in grote mate helemaal niet gediend 
waren van een sluiting – tot zwijgen gebracht. Het 
laatste waarop zij zaten te wachten was wel een ‘be-
vrijding’ die hen werd opgedrongen uit naam van 
een abstracte moraal, en die zich bovendien niets 
aantrok van de concrete maatschappelijke gevol-
gen: dat die vrouwen na sluiting vaak slechter af 
waren dan daarvoor.”

Zijn we doorgeslagen in onze preutsheid? “Ik ben niet 
zo gelukkig met de integrale moralisering van de sa-
menleving. We moeten leren leven met het idee dat 
onze idealen nooit helemaal werkelijkheid zullen 
worden. Dat elke soort samenleving schaduwzijden 
heeft en elk individu valkuilen. In Noord-Europa ge-
loven we graag dat we volledig moraliseerbaar zijn. 
Maar daarmee wordt onze donkere zijde niet weg-
genomen. Sterker nog: als je dat probeert, wordt 
ze misschien alleen maar erger. Neem de beruchte 
zedenzaak in Valkenburg uit 2015, waarin een min-
derjarig meisje zich prostitueerde. Het Openbaar 
Ministerie reageerde ongekend hard. De hoerenlo-
pers in kwestie werden meedogenloos nagejaagd – 
met een aantal zelfmoorden tot gevolg – nog voor-
dat er één rechtszaak geopend was. Natuurlijk, het 
was een ernstige zaak. Maar door de verkrampte pu-
blieke moraal werd het onheil verveelvoudigd. Een 
moraal is nuttig, maar je moet niet verwachten dat 
wij daar volledig naar kunnen leven.” 

Dat klinkt als een katholieke opvoeding. “Ik ben een 
atheïstische katholiek en heb daarvan geleerd dat 
een gezond gevoel voor de betrekkelijkheid van 
alles voor het welzijn van een samenleving ontzet-
tend belangrijk is. Want laten we eerlijk zijn: hoe-
zeer we ook ons best doen, echt deugen zullen we 
nooit.” ↙
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‘Met het schooluniform is het 
probleem niet weg, het wordt 
alleen ontweken’   ↘ Ger Groot



Researchned onderzocht voor 
het ministerie welke effecten 
beleidsmaatregelen in het 
hoger onderwijs van de af-
gelopen tien jaar hadden op 

studiekeuze, studiegedrag en leengedrag 
van studenten. Het resultaat staat in het 
rapport Monitor Beleidsmaatregelen 2015 
dat in april werd gepresenteerd.
Daaruit blijkt onder meer dat de directe 
toestroom vanuit het voortgezet onder-
wijs en het middelbaar beroepsonderwijs 
naar het hoger onderwijs in 2015 is ge-
daald van 71 naar 64 procent. Die daling 
in de studenteninstroom was te verwach-
ten, volgens Jet Bussemaker, minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eén 
verklaring is dat de groep scholieren die 
normaal na hun eindexamen een tussen-
jaar namen, in 2014/2015 massaal ervoor 
kozen om meteen te beginnen met een op-
leiding, zodat ze nog gebruik konden ma-
ken van het recht op studiefinanciering.  
Deze instroom is er niet in 2015/2016. 
Volgens berekeningen van de Vereniging 
van Hogescholen is dit echter maar een 

deel van de verklaring. Naar andere oorza-
ken blijft het gissen.

Valse start
Maar de terugloop van de totale studen-
teninstroom was niet het belangrijkste 
discussiepunt dat het onderzoek voort-
bracht. De daling in de instroom van 
eerstegeneratiestudenten was dat wel. 
Studentenbelangenorganisaties en oppo-
sitiepartijen in de Tweede Kamer zagen 
met deze daling hun angst werkelijkheid 
worden: eerstegeneratiestudenten zijn 
de dupe van het leenstelsel. Daar komt 
nog bij dat studenten van wie de ouders 
niet hebben gestudeerd, al een achter-
stand op de rest hebben, zo blijkt verder 
uit het onderzoek van ResearchNed. Voor 
alle opleidingsniveaus geldt namelijk 
dat met het toenemen van het ouder-
lijk inkomen, het studiesucces stijgt, en 
het uitvalrisico daalt. Waarbij ouderlijk 
inkomen behalve door geld, ook wordt 
bepaald door aanleg en sociaal en cultu-
reel kapitaal dat een student van huis uit 
meekrijgt.

Vlak na het uitkomen van het onder-
zoek stuurde onder andere de Landelijke 
Studentenvakbond, het Interstedelijk 
Studentenoverleg en FNV Jong een 
brandbrief aan de minister waarin ze hun 
zorgen uiten over deze daling, en concre-
te oplossingen aanbieden. Zo stelden zij 
voor om selectie aan de poort af te schaf-
fen. Eerstegeneratiestudenten hebben 
namelijk minder kans om door de selec-
tie te komen, of melden zich niet aan van-
wege de selectie, zo stellen de belangen-
organisaties. Daarbij verwijzen zij naar 
internationaal onderzoek waaruit blijkt 
dat zelfs goed presterende scholieren uit 
lagere inkomensklassen selectieve oplei-
dingen mijden. 
Bussemaker ziet de afname van eerste-
generatiestudenten vooralsnog niet als 
een groot probleem, zo liet zij weten in 
een interview met het Hoger Onderwijs 
Persbureau. “De bevolking is nu eenmaal 
steeds hoger opgeleid. Er zijn gewoon 
minder studenten van wie de ouders geen 
hoger onderwijs hebben gevolgd. Dat is 
een trend die we al langer zien.”

Leenstelsel schadelijk 
voor eerstegeneratie-
studenten? 

De invoering van het leenstelsel ging niet zonder slag 
of stoot. Een van de angsten bij oppositiepartijen en 
studentenbelangenorganisaties was dat het leenstelsel 
slecht zou uitpakken voor eerstegeneratiestudenten.  
De onderwijsminister liet onderzoek doen om te zien of 
deze angst gegrond is. Krijgen eerstegeneratiestudenten 
inderdaad minder kansen door het leenstelsel?

ONDERZOEK12 
tekst JOLENE MEIJERINK 
fotografie AYSHA GASANOVA
infographics UNIT20

Elke maand 
duikt EM in een 

onderwerp dat nader 
onderzoek verdient. Lees 

het dossier op www.
erasmusmagazine.nl

 ↘
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BUITENLAND

In 2012 kwam 20% van de masterstudenten op 
Nederlandse universiteiten uit het buitenland, in 
2015 bestaat een kwart van de masterstuden-
tenpopulatie uit internationale studenten.
 

20% 25%

STUDIEKEUZE
De studiekeuzemotieven blijven gelijk: 
80% kiest een studie omdat het aansluit 
bij de eigen capaciteiten en 86% vanwege 
het inhoudelijke aspect van de studie
 

De baankansen zijn belangrijker 
voor mannen dan voor vrouwen
 (18% vs 27% vond baankansen
 helemaal niet belangrijk in 2014/2015).

BAANKANSEN

KEUZECHECK

Studiekeuzecheck: 40% is 
tevreden over studiekeuzecheck in 

2014, in 2015 was dat 45%

KEUZECHECK
Studenten die te maken hadden 

met een studiekeuzecheck:

positief 
advies

positief 
advies

twijfel/
negatief 
advies

twijfel/
negatief 
advies

geen 
advies

geen 
advies

2014/2015 2015/2016

66%64%

11%9%

23%28%

Verder is er nationaal een daling van studenten: van 71% in 
2014/2015 naar 64% in 2015/2016. 100% is iedereen die in dat 
jaar had kunnen gaan studeren. Vooral de kwetsbare groepen 
worden getroffen, het gaat dan om studenten met een handicap, 
eerstegeneratiestudenten, studenten met een niet-westerse 
achtergrond en studenten met een aanvullende beurs.

71%

64%

2014/2015

2015/2016

AANTAL STUDENTEN

Het aantal eerstegeneratiestudenten is gedaald van 43% naar 38%.

EERSTEGENERATIESTUDENTEN

ALLOCHTONEN

Er is een stijging van 
niet-westerse allochtonen. 
Van 13% in 2006 naar 
16% in 2015.

13% 16%

Bron: ResearchNed



Eerstegeneratiestudenten op 
de EUR
Bussemaker laat zich door de cijfers vooralsnog 
niet van de wijs brengen, maar hoe zit het met de 
Erasmus Universiteit Rotterdam? Volgens onder-
zoeksbureau ITS bestaat tweederde van de stu-
denten die hier op de campus rondlopen uit eer-
stegeneratiestudenten. Overigens anders dan in 
het onderzoek van ResearchNed, tellen hier alleen 
universitair geschoolde ouders mee als hoger op-
geleid. Welk percentage eerstegeneratiestudenten 
overblijft als je hbo-geschoolde ouders ook als ho-
ger opgeleid meetelt, is niet bekend.
De EUR voorziet in ieder geval nog geen proble-
men in de afname van eerste generatie-studenten, 
zo laat Gerard Hogendoorn weten. Hogendoorn is 
coördinator Aansluiting vwo op het wetenschappe-
lijk onderwijs. “Na het uitkomen van het onderzoek 
heb ik rondgevraagd bij de schooldecanen of zij hun 
scholieren herkennen in de resultaten. De decanen 
bespeuren niet of nauwelijks een verminderde inte-
resse in universitaire opleidingen op basis van het 
leenstelsel”, zo vertelt Hogendoorn. 

‘Talent belangrijker dan afkomst’
Dat betekent niet dat de EUR geen rekening houdt 
met wat er mogelijk in de toekomst kan veran-
deren. Zo heeft de universiteit onlangs Hanneke 
Takkenberg als Chief Diversity Officer aangenomen. 
Haar taak is om een universiteitsbreed diversiteits-
beleid te ontwikkelen. In dat beleid is culturele di-
versiteit een van de prioriteiten. Momenteel zijn er 
nog geen concrete plannen specifiek gericht op toe-
gankelijkheid voor eerstegeneratiestudenten. 
“Wij hebben het adagium dat de studentenpopula-
tie een afspiegeling van de maatschappij moet zijn”, 
aldus Hogendoorn. “Wat voor talent iemand heeft, 
is voor ons belangrijker dan zijn of haar afkomst. 
We gaan niet selecteren op afkomst in positieve of 
negatieve zin.” 
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Trots 
Sulayman Mensouri (22)
Economie en Bedrijfseconomie 
(derdejaars)

“‘Heb je doorgroeimogelijkhe-
den?’, was de eerste vraag van 
mijn ouders, toen ik vertelde 
economie te willen studeren. Ze 
zijn heel trots dat ik als eerste 
van het gezin studeer aan de uni-
versiteit. Ze staan achter mijn 
keuze. Net als alle andere ouders 
willen ze gewoon het beste voor 
hun kind.
Tijdens de middelbare school 
vond ik economie gewoon een 
leuk vak. Ik dacht dat ik met 
deze studie later een goedbetaal-
de baan zou krijgen. Misschien 
niet zo’n weloverwogen manier 
van kiezen, maar ik ben nog 
steeds blij met mijn besluit. De 
studie is interessant en ik zie nu 
in dat economie om meer draait 
dan alleen om cijfers en effici-
ency. Ik ben er achter gekomen 

dat ik graag met anderen samen-
werk; een baan als consultant of 
adviseur lijkt me wel wat.
Als adviseur moet ik op een laag-
drempelige manier economische 
processen uit kunnen leggen, 
dat oefen ik op mijn ouders. Aan 
de hand van de geleerde stof leg 
ik dan aan mijn ouders uit waar-
om een land bijvoorbeeld geld 
bij laat drukken als het in econo-
mische crisis is. Op zo’n manier 
steunen mijn ouders me en dat 
vind ik genoeg. Je kiest niet zelf 
waar je wieg staat, het is nou 
eenmaal zo. 
En ik ben best blij dat mijn wieg 
in Nederland stond. Als je echt 
wilt, dan kun je hier altijd gaan 
studeren; daarin speelt je ach-
tergrond bijna geen rol. De stap 
naar de universiteit heb ik in 
mijn eentje gemaakt. Ik zocht 
alles zelf uit, van studie tot stu-
dentenkamer. Dat zie ik niet als 
iets negatiefs. Alles wat ik nu heb 
bereikt, heb ik aan mezelf te dan-
ken. Daar ben ik juist trots op.” 

73% 
Directe doorstroom bachelor naar master: 
van 78 procent in 2010 naar 73 procent 
in 2015

DOORSTROOM



De universiteit heeft de afgelopen jaren wel een 
aantal maatregelen genomen voor alle (aanstaande) 
studenten, om uitval te voorkomen. Bijvoorbeeld 
het Pre Academic Programme van de Erasmus 
School of Law voor scholieren die zich inschrijven 
voor Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Criminologie 
of het Mr.drs-programma van de EUR. 
Tijdens deze zomercursus krijgen de toekomsti-
ge studenten colleges, workshops en opdrachten 
waarin onder andere persoonlijk leiderschap, ef-
fectief studeren en kennismaking met de univer-
siteit aan bod komen. Dit leidt tot zeer positieve 
resultaten. “De studentenpopulatie die daaraan 
meedoet, is qua achtergrond bijna één-op-één te 
vergelijken met de uiteindelijke groep eerstejaars 
rechtenstudenten. We zien dat de studenten die 
het Pre Academic Programme volgden, percentueel 
eerder hun eerste jaar halen en daarnaast ook nog 
eens gemiddeld een punt hoger scoren op hun ten-
tamens”, licht Hogendoorn toe. Vooralsnog loopt dit 
programma alleen bij de rechtenfaculteit. 

Rooskleurige toekomst
Het ziet ernaar uit dat de daling van studenten 
in het hoger onderwijs volgend jaar weer lijkt te 
stoppen. De universiteiten ontvingen 11 procent 
meer aanmeldingen voor 1 mei dan vorig jaar. Die 
stijging is trouwens vooral aan 28 procent meer 
buitenlandse aanmeldingen te danken, de groei van 
Nederlandse studenten was 6 procent. Wat daarvan 
overblijft, is ieder jaar weer afwachten, aangezien 
toekomstige studenten zich voor maximaal vier op-
leidingen kunnen inschrijven, kunnen zakken voor 
hun eindexamen of alsnog kunnen besluiten een 
tussenjaar te nemen. Of de daling van eerstegene-
ratiestudenten doorzet, kan dus ook pas over een 
jaar worden beantwoord. ↙
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Steun
Wei Wha Xu (20)
International bachelor 
Communication and Media 
(eerstejaars)

“Mijn moeder maakt schoon in 
een restaurant, mijn vader is 
kok. Ze hebben niet gestudeerd, 
maar dat was voor mij en mijn 
broer geen optie. Het werd van 
me verwacht dat ik naar de uni-
versiteit zou gaan. 
Studeren is heel belangrijk in 
mijn familie. Al mijn neven en 
nichten studeren ook aan een 
hogeschool of universiteit. Soms 
voel ik wel de druk om ‘de eer’ 
van mijn familie hoog te houden 
en zo snel en zo goed mogelijk 
mijn studie af te maken; aan de 

andere kant probeer ik me niet te 
druk te maken en me niet zo te 
laten leiden door de verwachtin-
gen van mijn familie. 
De studiekeuze maakte ik in 
mijn eentje. Ik ging alleen naar 
open dagen en ik spitte in mijn 
eentje alle opleidingsbrochures 
door. Nadat mijn besluit vast-
stond, heb ik het besproken met 
mijn ouders. Ze wilden vooral 
weten of ik achter mijn keuze 
stond. Toen ik dat kon beamen, 
waren ze blij voor me.
Mijn ouders helpen me waar ze 
kunnen. Ik ervaar het dan ook 
niet als een probleem dat ze niet 
hebben gestudeerd. De steun 
van je ouders gaat verder dan 
alleen financiële hulp. Toen ik 
verhuisde, hielpen zij mee. Dat 
is net zo belangrijk voor me.”

50% 
Over proefstuderen en een studiekeuzegesprek is 
ongeveer de helft positief, dat was in 2013 ook al zo 
voor het proefstuderen, maar toen scoorde het 
studiekeuzegesprek maar 43 procent.

STUDIEKEUZEGESPREK
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tekst ERIC OOSTEROM fotografie SANNE VAN DER MOST

Een fietsendief is er niet en ook een pinautomaat ontbreekt: 
het Noordereiland is Rotterdam, maar voelt als ongerept 
platteland. Is er wel plek voor stadse studenten tussen de 
eigenwijze eilanders?

Student & Wijk, deel 3: Noordereiland 

Een ideale 
mix van allerlei 
mensen

Dit is de derde aflevering uit de serie ‘De stu-
dent en zijn wijk’, waarin studenten en andere 
bewoners vertellen over hoe zij met elkaar 
omgaan. Dit keer het Noordereiland. Eerder 
verschenen Kralingen (EM 11, 26 maart 2015) 
en Rotterdam-West (EM 13, 7 mei 2015). Zie 
ook www.erasmusmagazine.nl/magazines/ 

Noordereiland
Inwoners: 3.300
Percentage studenten: 8

Academie. Studenten van de Erasmus 
Universiteit zijn zeldzamer.
Menige student verdween van het eiland 
toen begin 2015 tientallen antikraakwo-
ningen aan de Van der Takstraat tegen de 
vlakte gingen. Omwonende Henk de Heer 
(79) vindt het nog altijd jammer. “Als je niet 
van hier bent en je past je niet aan, dan heb 
je het moeilijk. Maar studenten, die doen 
dat wel. Geweldige lui, echt geweldig. Ze 
groeten je, maken een praatje. En dan doe 
je ook eens wat terug. Een lekke fietsband 
plakken bijvoorbeeld. Van mij mogen er 
meer komen. Het klikt geweldig.”
Ook Nel Noel, voorzitter van de gebieds-
commissie Feijenoord, signaleert dat er 
niet al te veel studenten op het Noorderei-
land meer wonen. “Ze zijn wat onzichtbaar 
geworden.” Ze vallen nauwelijks op tussen 
de eilanders, een uitgesproken volk op 
zich. “De sociale cohesie is groot. Er zijn 
veel actieve bewoners die bijvoorbeeld aan 
buurtpreventie doen. Ze voelen zich met 
geen enkel stadsdeel verbonden. Wat dat 
betreft is het echt hun eiland. Bewoners 
zijn erg trots.”
Neem bijvoorbeeld de eilander die laatst 
over de Willemsbrug naar een bushalte 
liep. Een 63-jarige ‘buitenstaander’ zag het 
volgende tafereel. “Je hebt op het eiland 
twee bussen: 32 en 47. Die laatste is de 
eilandbus en gaat aan de overkant niet 
verder dan de Blaak, de andere rijdt verder 
door. Hij zag 32 aankomen en vlak daarach-
ter 47. Wat die man deed: hij liet 32 gaan 
en stapte in 47. Want dát was de eilandbus. 
Voor die ene kuthalte. Ik heb er hard om 
gelachen.”

A nsichtkaartachtige tafere-
len wanneer Marina Boer 
(27) op de kade staat. De 
zon gaat onder, het water 
glinstert en De Hef schit-

tert. Een eindje verderop de Erasmusbrug 
en een puik uitzicht op de Boompjes. Veel 
mooier wordt het niet, zo midden in de 
stad. “Best rustgevend hè”, merkt de mas-
terstudente Bestuurskunde op.
Want dat zou je bijna vergeten: het Noor-
dereiland is een stadsdeel. Maar het is er 
rustig, vredig bijna. De straten zijn groten-
deels leeg en auto’s nemen probleemloos 
de kortere busbaan vanaf de Willemsbrug. 
Niemand die het ziet, niemand die het 
deert. De slogan ‘Noordereiland, een dorp 
op zich’ lijkt niet eens zo slecht gekozen. 
In de woorden van Marina: “Je hebt hier 
weinig te zoeken als je er niet woont.’’
Rick Tuin (24) ervaart het dorpse dagelijks. 
Met een aantal vrienden bewoont hij sinds 
2014 een appartement op het eiland. Heel 
wat anders dan het drukke Groningen dat 
hij gewend was. “Hier groeten de mensen 
je”, vertelt de studiegenoot van Marina. “In 
de Spar is het bijvoorbeeld heel normaal 

dat je elkaar even aankijkt. Een soort ons-
kent-ons.” Veilig is het ook: “In Groningen 
moest ik mijn fiets aan een dik kettingslot 
vastzetten en werd ‘ie nog steeds gesto-
len. Hier is dat allemaal niet nodig. Hij kan 
gewoon voor de deur blijven staan.”

Trots
Het Noordereiland ligt in de Nieuwe Maas: 
ingeklemd tussen het centrum en Zuid, 
vlak naast de Erasmusbrug. De Willems-
brug verbindt de centrumkade met het 
eiland. Om Zuid te bereiken gebruiken 
eilanders de Koninginnebrug. Het eiland 
kwam in de negentiende eeuw los van Zuid 
toen de Koningshaven werd uitgegraven.
Op het Noordereiland wonen zo’n 3300 
Rotterdammers, onder wie veel schippers. 
Volgens gemeentecijfers is 8 procent 
student. Het is onduidelijk om hoeveel 
EUR-studenten het gaat: de gemeente 
telt enkel individuen die studiefinancie-
ring ontvangen. Het eiland, bijgenaamd 
Montmartre aan de Maas, staat bekend als 
cultureel – er zijn veel kunstenaars en ate-
liers – en is een trekpleister voor studen-
ten van onder meer de Willem de Kooning 
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↓ De skyline van Rotterdam gezien vanaf 
de Maaskade op het Noordereiland

Prachtige skyline
Dat trotse, het geldt net zo goed voor 
Marina. Ze is een Rotterdamse in hart en 
nieren, groeide op in Zuid en woont – na 
een tussenstop in Utrecht – sinds de zo-
mer van 2013 op het Noordereiland. Geen 
opzet: het is dat ze via Woonstad Rotter-
dam aan een appartement kon komen. 
“Wel dacht ik direct: het Noordereiland, 
wat leuk.”
Neem de ligging. Perfect, oordeelt Marina. 
“Aan de ene kant Zuid, aan de andere kant 
het centrum. Alles ligt praktisch om de 
hoek. Ik ben binnen een kwartiertje op de 
universiteit, maar ga net zo gemakkelijk 
naar een markt op Zuid toe. En het Nieuwe 
Luxor Theater natuurlijk. Ik ben er gek op.”

Ander voordeel van de ligging: het levert 
prachtige uitzichten op. “In de zomer lig 
je heerlijk op de kade naar de Erasmus-
brug en bootjes te kijken. Kleedje, wijntje: 
perfect. En tijdens Oudejaarsnacht 
kunnen we het vuurwerk hartstikke goed 
zien.” Op voetbaldagen is het extra genie-
ten. “Als Feyenoord speelt zie ik vanuit 
mijn appartement de lichtjes van De Kuip. 
Mooi hoor.”
Rick vult aan. “Vanaf het eiland kijk je uit 
op de Boompjes. De skyline is prachtig. 
Uniek ook: volgens mij heb je verder in 
Nederland alleen op de Zuidas zoiets. Het 
inspireert me om uit te kijken op logo’s 
van grote bedrijven als EY. Het zal met 
mijn studie te maken hebben.’’

→ Bestuurskundestudenten Marina Boer 
en Rick Tuin bij De Hef

↘



over de vloer en op straat zegt ‘niemand’ 
haar gedag. Ze moet het hebben van 
kantoorlui die in de zaak komen lunchen. 
En studenten, natuurlijk. “Ik blijf het 
jammer vinden dat de anti-kraakwonin-
gen zijn gesloopt. In die tijd kwamen er 
véél studenten langs. Met sommigen heb 
ik nog steeds contact via Facebook.”

Ze vertelt het verhaal van een student 
die een eigen bed & breakfast begon in 
het anti-kraakpand. Nog steeds moet ze 
er hartelijk om lachen. Of die jongen die 
zijn kamer voor 300 euro wist te onder-
verhuren. “En zelf betaalde hij maar 100 
euro.”

Schippers
Het eiland heeft de status van be-
schermd stadsgezicht, De Hef is een mo-
nument. In de wijken staan veelal oude, 
statige panden. Studenten wonen er 
verspreid, verenigingspanden ontbreken. 
Het buitenleven speelt zich voornamelijk 
af op het Burgemeester Hoffmanplein: 
een lange Ramblas-achtige strook waar 
nu wat kinderen spelen, maar waar het in 
de zomer tjokvol is.
De straat mondt uit bij de Spar, de enige 

Via via kwam hij op het Noordereiland 
terecht. Daarvoor woonde Rick jaren-
lang in hartje Groningen. “In een echt 
studentenhuis. Toen ik verhuisde, wilde 
ik per se niet wéér in zo’n huis wonen. Ik 
was wel toe aan wat schoners en rusti-
gers.” Hij noemt het eiland ideaal voor de 
‘wat oudere student’: stadse faciliteiten 

binnen handbereik, maar geen drukte om 
je heen. Marina roemt de ‘hele relaxte 
sfeer’. “Je hebt hier geen yuppen zitten. 
Wel een ideale mix van allerlei mensen. 
Het is Zuid, maar dan zonder de klassieke 
vooroordelen over Zuid.”

Integreren
Hoewel er volgens de eilanders zelden 
problemen zijn, is de mix tussen au-
tochtoon en allochtoon ‘niet optimaal’. 
Tekenend zijn de woorden die in café 
De Willemsbrug klinken: “Allochtonen 
wonen aan de binnenring, wij erbuiten.” 
Bulderend lachend: “Heb je dat grote hek 
niet gezien?” Ook hier luidt het mot-
to: integreren is alles. “Maar dat moet 
overal, toch?”
Eigenaresse Fadime van de Turkse brood-
jeszaak Fadi’s krijgt ‘nauwelijks’ eilanders 

‘In de Spar is het 
bijvoorbeeld heel 
normaal dat je 
elkaar even 
aankijkt. Een soort 
ons-kent-ons
↘  Marina Boer

↓De Prins Hendrikkade 
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→ De restanten van het interieur van de UB: 
eebn onttakelde uitleenbalie, werkloze moni-
torbeugels en afzetlint.
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supermarkt op het eiland. Ernaast café 
’t Buissie. Beide zaken worden zelden 
bezocht door studenten. De Spar is te 
duur, ’t Buissie trekt ‘vreemde oude 
types’: veel ouderen, vaak schippers. 
Types als Jan den Haan (71) bijvoor-
beeld. “Ik zie wel eens bossen fietsen 
aan lantaarnpalen staan. Van studenten, 

vermoed ik. Ik denk dan altijd: de eerste 
fiets zal maar de jouwe zijn. Dan heb je 
mooi pech als je weg moet.”
Wat betreft uitgaan, gaan jongeren het 
liefst naar 'de overkant'. Daar wacht de 
Oude Haven of de Witte de Withstraat. 
Marina moet er de ‘wekelijkse uitnodi-
gingen’ van de tegenover haar geves-↓Fadime van de Turkse broodjeszaak Fadi’s 

→ Stamgasten van café 't Buissie genieten 
op het terras van de zon

↘
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Onbekend en onbemind
Er mogen dan amper fietsen worden 
gestolen, ook op het Noordereiland loert 
er gevaar. Marina herinnert zich hoe 
de kades eind 2014 overstroomden na 
noodweer. “Best even schrikken”, vertelt 
ze. Dan lachend: “Je moet het maar dur-
ven, wonen op het Noordereiland.”
Maar als je het durft, wacht een rustige 
stek. Marina: “Dus geen centrumcen-
trum: H&M zit niet om de hoek.” Voor 
haar fijn, voor onderneemster Fadime 

soms lastig. Ze vindt dat het eiland 
meer trekpleisters nodig heeft, zoals 
het zomerrestaurant À La Plancha. “Dan 
komen er weer hordes mensen deze kant 
op.” Goed voor de handel, lacht ze.
Maar och, die rust. Laat het Noorderei-
land alsjeblieft zo blijven, zegt Marina. 
Zo waren er eens plannen om toeristen 
van De Hef te laten tokkelen. Ze vond het 
maar niks. “Dan wordt het in één klap 
superdruk hier. Ik ben blij dat dat plan 
is afgeschoten. Het Noordereiland is 
charmant zoals het nu is. Onbekend en 
misschien wel onbemind. Prima.” ↙

kwaad bewust. Ze noemt het Noorder-
eiland ‘één groot dorp’. “Iedereen kent 
elkaar. Klanten vertellen hun hele le-
vensverhaal aan me. Op dit moment is de 
glazenwasser ziek. Het hele eiland heeft 
het erover.”
Opvallend nadeel van pizzeria La Gaeta-
no: je kan er niet pinnen. Het blijkt geen 
uitzondering op het eiland. In 2009 kwa-
men op het Noordereiland woonachtige 
studenten in actie voor een pinautomaat. 
Ze vonden het maar vreemd dat eilan-
ders de brug over moeten om contanten 
te halen. De actie leverde, los van vier-
duizend handtekeningen, niets op.

tigde kroeg Rijnvaart voor afslaan. “Dan 
zegt de eigenaar: hee schat, kom je 
vanavond wat drinken? Maar nee, doe mij 
maar het centrum. Daar is het levendi-
ger. Je bent er binnen een paar minuten, 
óók dronken.”

Geen pinautomaat
Drukbezocht zijn wel pizzeria La Gaetano 
en snackbar Smily. De pizzeria is vooral 
geliefd op maandag en dinsdag, omdat 
de pizza’s en pasta’s dan slechts een 

paar euro kosten. Marina: “De verleiding 
is dan groot om niet te koken.’’ Rick 
knikt: “Alles is er lekker. Burgemeester 
Aboutaleb is ook eens komen eten. Zijn 
foto hangt in het restaurant.”
Smily is een minstens zo befaamde als 
een foute – ‘service with a smiley’ is de 
slogan – zaak. Zo gaat het gerucht dat 
de bazin continu ‘smile Lee’ tegen haar 
Chinese medewerker zegt. Verder is het 
er goedkoop, weet Marina. “Eén van de 
twee dames achter de toonbank kan niet 
rekenen. Altijd doet ze het verkeerd. 
Scheelt zo 60 cent per bestelling.”
Medewerkster Anita is zich van geen 

↓ Van der Takstraat

‘Het is Zuid, 
maar dan zonder 
de klassieke 
vooroordelen 
over Zuid’  ↘ Rick Tuin
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↑ Pizzeria La Gaetano; heerlijk eten, je kan er 
alleen niet pinnen

↑ De Erasmusbrug waakt over 
het Noordereiland



maakte hij een begin met etnografisch 
onderzoek naar mensensmokkel in de 
stad op de grens tussen Europa en Azië, 
om vanuit het perspectief van de smokke-
laars en de gesmokkelden een beter beeld 
te krijgen van de problematiek.
Op donderdag 26 mei houdt Staring de 
jaarlijkse Rotterdamlezing over de komst 
en opvang van Syriërs en andere vluchte-
lingen. Het is een van de meest complexe 
thema’s in onze hedendaagse samenle-
ving: “Het gaat over irreguliere migratie, 
over mensensmokkel, over hoe om te 
gaan met vluchtelingen, over hoe om te 
gaan met het recht op asiel, over hoe om 
te gaan met de islam, over wie er meelif-
ten in die migratiestroom.” En alsof dat 
niet genoeg is, stelt die complexiteit be-
leidsmakers ook nog eens voor een dui-
vels dilemma: “De enorme toestroom van 
vluchtelingen valt nu ineens samen met 
irreguliere migratie en mensensmokkel, 
dat van oudsher heel repressief is aange-
pakt. Maar vluchtelingen en mensen die 
asiel aanvragen kun je niet repressief aan-
pakken.”

Met koffers in het park
In Istanbul sprak Staring regelmatig met 
Syrische vluchtelingen – in het Engels of 
het Turks, want het Arabisch is hij niet 
machtig. Contact leggen gaat vrij gemak-
kelijk, vertelt hij, je hoeft in bepaalde 
wijken maar het eerste het beste thee-
huis in te lopen of op een parkbankje te 
gaan zitten en je ziet de migratiestroom 

voor je ogen voorbij trekken. Een wijk als 
Aksaray, aan de Europese zijde van de Bo-
sporus, is volledig ingericht op migratie 
en vluchtelingen, zo verwoordt hij. “De 
voertaal is er Arabisch, theehuizen zijn 
bevolkt door Syriërs en je ziet hele gezin-
nen er met hun koffers in het park zitten. 
De onderkant van de informele economie, 
die van de klassieke sweatshops, is er voor 
een deel overgenomen door migranten. 
En alles wat een vluchteling nodig heeft 
is er te koop: van telefoons en tandenbor-
stels, tot koffers en zwemvesten.”
Wat Staring vooral opviel was dat er aller-
lei scenario’s zijn die je je vanuit een Ne-
derlands perspectief niet realiseert. “Zo 
had ik vooraf bijvoorbeeld niet bedacht 
dat er ook nog een groep vluchtelingen is 
die heen en weer reist tussen Syrië en Tur-
kije. Ze verdienen geld in Istanbul, laten 
zich terug naar Syrië smokkelen om dat 
geld te brengen en familie te bezoeken en 
leggen enkele weken later weer de omge-
keerde route af.” 
Naar schatting zijn er 2,7 miljoen Syri-
sche vluchtelingen in Turkije, en ook nog 
eens 1,5 miljoen in Libanon. Slechts een 
deel daarvan wil volgens Staring naar 
Europa. Hij sprak ook met mensen die 
in Istanbul een bestaan proberen op te 
bouwen, omdat ze daar kansen zien, an-
ti-islamsentimenten in Europa vrezen, of 
denken dat ze niet kunnen wennen aan 
grotere cultuurverschillen. “Het beeld dat 
Syriërs massaal op onze poorten staan te 
kloppen is moeilijk vol te houden.”

Criminoloog Richard Staring verbleef een half jaar in 
Turkije voor onderzoek naar mensensmokkel. Op 26 mei 
houdt hij de jaarlijkse Rotterdamlezing over de komst en de 
opvang van Syriërs en andere vluchtelingen. “Veel Syriërs 
moeten lachen om dat westerse beeld van de zielige, 
kwetsbare vluchteling.”

‘De spanning van 
migratie kwam nog 
nooit zo dichtbij’

tekst TIM FICHEROUX  
fotografie RONALD VAN DEN HEERIK
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↘

Richard Staring woonde in 
1986 in een plattelandsdorp-
je in Centraal-Anatolië in 
Turkije. Voor zijn afstudeer-
scriptie in de antropologie 

deed hij daar onderzoek naar de heraan-
passingsproblematiek van teruggekeer-
de gastarbeiders. Om aan zijn romanti-
sche beeld van antropologisch veldwerk 
te voldoen, woonde hij tijdelijk bij een 
uit Den Haag teruggekeerde jongen van 
Turkse komaf in een klein dorpje in Tur-
kije. “Ik kwam terecht in een dorp met 
150 inwoners en een heel patriarchale, 
klassieke eercultuur. Er bleek een enorm 
drama achter het verhaal van de jongen 
schuil te gaan. Hij was zwaar heroïne-
verslaafd en moest van zijn vader terug 
naar het geboortedorp van zijn ouders 
om af te kicken. Ik vond het – in zekere 
zin – prachtig dat die hele andere setting 
zo ver weg voelde en tegelijkertijd, door 
dat plat Haags dat ik dagelijks hoorde, 
ook zo dicht bij huis.”
De fascinatie voor Turkije en de liefde 
voor antropologisch onderzoek naar mi-
gratiestromen gingen nooit meer weg. 
Beide spelen een centrale rol in de carriè-
re van Staring, die tegenwoordig bijzon-
der hoogleraar Mobiliteit, Toezicht en 
Criminaliteit is aan de Erasmus School 
of Law. Dit academisch jaar bracht hij 
weer een half jaar in Turkije door. In 
Istanbul ditmaal, om een onderzoek 
naar de risico’s op radicalisering onder 
Turkse jongeren af te ronden. Daarnaast 



INTERVIEW23 



INTERVIEW24 

Meer dan vluchtelingen
Ook van dat andere typisch West-Europe-
se beeld, dat van de vluchteling als kwets-
baar slachtoffer, is bij Staring tijdens zijn 
verblijf in een migratie-hotspot als Istan-
bul geen spaan heel gelaten. “Je ziet juist 
dat het spel van kansen en mogelijkheden 
een heel centrale rol inneemt in hun zelf-
beeld. Als je tegen een Syriër zegt: ‘Je zit 
hier toch veilig, je loopt geen risico dat 
er een bom op je valt, of dat je beschoten 
wordt’, is het standaardantwoord: ‘Wat 
heb ik aan veiligheid als ik geen perspec-
tief heb?’” Volgens Staring zijn ze met veel 
meer bezig dan een veilige haven zoeken; 
ze willen werken, een toekomst opbou-
wen.
De meeste Syriërs worden dan ook liever 
niet als refugee aangesproken, vertelt Sta-
ring. “Niet iedereen was ervan gediend 
als ik dat deed. ‘We komen uit een hoop 
oorlogsnarigheid’, zeiden ze dan, ‘maar 
we zijn wel gewoon autonome mensen 
die grip op ons leven proberen te krijgen’. 
Ze vinden dat je ze hun autonomie ont-
neemt, door ze alleen als Syrische vluch-

teling neer te zetten.” Natuurlijk zijn ze 
feitelijk wel slachtoffer van het conflict in 
hun land , legt hij uit, maar zelf definiëren 
ze hun situatie veel liever in termen van 
nieuwe kansen, ambities en toekomstper-
spectief. “Ik denk dat veel Syriërs moeten 
lachen om dat westerse beeld van de zieli-
ge, kwetsbare vluchteling.”

Legale routes
Istanbul was in de jaren zeventig al een 
knooppunt voor mensensmokkel, vertelt 
Staring. En dat zal volgens hem ook niet 
zomaar veranderen. Ook niet nu de deal 
tussen de Europese Unie en Turkije enig 
effect lijkt te sorteren. Die afspraken zijn 
als volgt: migranten die via de smokkel-
routes de Griekse eilanden bereiken wor-
den teruggestuurd naar Turkije, en voor 
iedere teruggestuurde Syriër mag een 
andere Syriër uit een van de Turkse op-
vangkampen veilig naar Europa vliegen. 
Staring is daar gematigd positief over: 
“Het is goed dat er door die afspraken voor 
een deel van de Syriërs een legale route is 
om Europa te bereiken. Daarmee neem je 

smokkelaars de wind uit de zeilen en ma-
ken minder mensen die gevaarlijke over-
steek.”
“Maar als er één les is in de criminologie, 
dan is het wel dat zo’n aanpak leidt tot 
verplaatsing van de vluchtroutes en ver-
harding van de mensensmokkel”, schetst 
Staring de keerzijde van de deal. Hoe de 
routes zich gaan verplaatsen – naar het 
noorden, via Rusland, Bulgarije of de Bal-
kan, of naar het westen, vanuit Libië naar 
Lampedusa – durft hij niet te voorspellen. 
“Maar de migratiedruk neemt niet af, dus 
dat routes zich gaan verplaatsen is onher-
roepelijk.” 
Tegelijkertijd vreest Staring dat vooral 
de criminele elementen van de smokkel 
zullen blijven bestaan. “Wat overblijft 
zijn smokkelaars die bereid zijn om meer 
risico’s te nemen, een harde kern van de 
wat meer criminele netwerken. Dat zorgt 
uiteindelijk voor hogere kosten en gevaar-
lijkere situaties voor de gesmokkelden.”

Gedifferentieerde aanpak
Staring heeft daarom een meer gediffe-
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rentieerde aanpak van het vluchtelingen-
probleem voor ogen. “Een klassiek Neder-
landse, brede aanpak”, noemt hij het zelf, 
“waarbij je van alles tegelijk probeert.” Zo 
heeft hij ideeën over langetermijninves-
teringen in de regio, betere informatie-
voorziening voor vluchtelingen en pleit 
hij nadrukkelijk voor meer aandacht voor 
het creëren van legale routes naar Europa 
voor migranten. 
Want hoewel de afspraken met Turkije 
hoop bieden voor een deel van de Syriërs, 
leiden ze ook tot ongelijke behandeling 
ten opzichte van andere vluchtelingen: 
“Afghanen, Eritreërs en Irakezen die de 
Griekse kust bereiken worden ook terug-
gestuurd naar Turkije, maar zij krijgen 
niet de mogelijkheid om vanuit de kam-
pen asiel aan te vragen en naar Europa 
te vliegen. Zij moeten zich melden bij de 
UNHCR en gaan daar een moeizame, lan-
ge procedure in die in heel veel gevallen 
tot niets leidt.” Staring stoort zich eraan 
dat Europese landen vluchtelingen wel 
het recht geven om asiel aan te vragen, 
maar tegelijkertijd nauwelijks legale mo-
gelijkheden bieden om diezelfde Europese 
landen te bereiken.

Groot grijs circuit 
Een ander deel van de oplossing ligt 
wat Staring betreft bij een gerichtere 
repressieve aanpak van mensensmokkel. 
“Daar waar geweld in het spel is, waar 
de veiligheid en fundamentele mensen-
rechten echt in het gedrang komen, waar 
gesmokkelden gegijzeld worden, moet je 
als overheid ingrijpen. In andere geval-
len, waarbij de gesmokkelde wel degelijk 
autonomie heeft of kan zeggen ‘dit ziet 
mij er te gevaarlijk uit, ik stop ermee’, 
moeten we misschien wat flexibeler zijn.” 
Hij schetst een groot grijs circuit van men-
sen die zich volgens de letter van de wet 
weleens schuldig zouden kunnen maken 
aan mensensmokkel. Denk aan de ar-
restaties van Europese hulpverleners op 
Lesbos. “Maar ook de verkoper van een 
zwemvest, als die op enig moment zou 
kunnen vermoeden dat de koper illegaal 
de oversteek wil maken, is een twijfelge-
val. Of zelfs de gesmokkelde, als uitlokker 
van mensensmokkel. Dat zijn gevallen 
waar in opsporingsland echt over wordt 
nagedacht.” 

Ritselaar of smokkelaar
Staring sprak in Istanbul bijvoorbeeld met 
een jongen die een soort vertrouwensrol 

had binnen een groep Syriërs in de stad. 
“Hij gaf me een behoorlijke inkijk in wat 
hij deed, hoe hij opereerde en wat zijn af-
wegingen waren. Dat ging zelfs zover dat 
ik tegen hem zei: ‘Sommige mensen zou-
den wat je doet mensensmokkel noemen’. 
Sterker nog, dat is het.” De jongen onder-
hield contacten tussen smokkelaars en 
Syriërs die de oversteek wilde maken, 
verzamelde telefoonnummers voor een 
Whatsapp-groep, hield contact met ze 
tijdens de tocht en gaf de Griekse autori-
teiten de coördinaten van aankomst door. 
“Allemaal met goede intenties, voor zover 
ik dat kan beoordelen”, zegt Staring. 
“Ik zou willen dat ik meer tijd had gehad 
in Istanbul”, verzucht Staring midden in 
zijn anekdote over de Syrische ritselaar 
die hij ontmoette. “Het is echt onderzoek 
dat ertoe doet, hè?”, grinnikt hij over zijn 
plotseling onderbreking. Want dit is het 
verhaal dat hij wil vertellen: wat beleid 
doet met mensen, vanuit het perspectief 
van de zogenaamd kwetsbaren waarvoor 
het beleid is bedacht. Hoe persoonlijk of 
naar die verhalen soms ook zijn.

Paniek op de boot
Zo herinnert Staring zich de drie mannen 
die hij interviewde op de avond dat ze 
zich naar Griekenland lieten smokkelen. 
“Het is heel bizar om mensen te spreken 
die nog net niet hun zwemvest aan heb-
ben, maar je met hun koffers op schoot 
vertellen dat ze over een uur vertrekken. 
Ze wisten niets. Enkel waar en wanneer 
ze opgehaald zouden worden om de over-
tocht naar een Grieks eiland te maken.” 
De volgende ochtend kwam het nieuws 
dat er ’s nachts een groot aantal migran-
ten was verdronken.
“Ik heb geprobeerd uit te zoeken of ze 
erbij waren”, zegt Staring. “En gelukkig 
hoorde ik uiteindelijk een dag of tien la-
ter dat ze toch niet die nacht waren ver-
trokken, maar een paar dagen later. Het 
was ze gelukt om Griekenland te berei-
ken en ze waren op weg naar Duitsland.” 
Onder de verdronken vluchtelingen had-
den zomaar de mannen kunnen zijn die 
Staring een etmaal eerder had gesproken. 
“Je hoeft mensen niet goed te kennen om 
dat aangrijpend te vinden. Het is heel 
naar om je dat te realiseren. Je stelt je de 
paniek op zo’n boot voor, de risico’s die 
mensen lopen. Ik had de dynamiek en 
de spanning die migratie met zich mee-
brengt nog nooit van zo dichtbij gevoeld 
als toen.” ↙

‘De migratiedruk 
neemt niet af, 
dus dat routes 
zich gaan 
verplaatsen is 
onherroepelijk’ 
 ↘ Richard Staring

Richard Staring is sinds 2010 bijzonder hoogle-
raar Mobiliteit, toezicht en criminaliteit bij de 
sectie Criminologie aan de Erasmus School of 
Law. Hij studeerde antropologie in Nijmegen in 
de jaren tachtig en promoveerde in 2001 aan de 
Erasmus Universiteit op een proefschrift over 
de migratie van illegale Turken in Nederland. 
Staring is gespecialiseerd in (minderjarige) ille-
galen in Nederland, transnationale irreguliere 
migratie en mensensmokkel.
Dit jaar houdt Staring de Rotterdamlezing, 
over de komst en opvang van Syriërs en andere 
vluchtelingen. Daarin zal hij onder andere in-
gaan op wat Europees, Nederlands en Rotter-
dams beleid betekenen voor migranten die de 
reis van Syrië naar Rotterdam ondernemen. De 
jaarlijkse Rotterdamlezing ‘In Rotterdam 
slaapt niemand op straat’ is het cadeau van de 
Erasmus Universiteit aan de stad en wordt ge-
organiseerd door het Erasmus Trustfonds, SG 
Erasmus en Erasmus Magazine.

De lezing vindt plaats in de Pauluskerk, op 
donderdag 26 mei (inloop vanaf 20.00 uur). 
Reserveren wordt aanbevolen en kan via 
www.rotterdamlezing.nl.
Na lezing is er een discussie met panelleden, 
o.a.: Ds. Dick Couvée, directeur Pauluskerk ; 
Roelof Prins, directeur Stichting De Verre 
Bergen
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tekst WOUTER MEIJER
fotografie LEVIEN WILLEMSE

COLUMN

Het goede weer van de afgelopen wee
ken is op moment van schrijven weer 
even over maar zorgde ervoor dat de 
Erasmus Plaza transformeerde tot een 
heuse universiteitsboulevard. Terwijl 
er groepsgewijs op de plaza van de 
zon genoten werd, er veelvuldig genipt 
werd van verfrissende frappuccino’s 
(met als enig nadeel dat je studiee
schuld daar nog sneller van stijgt dan 
van een avondje stappen), keurden we 
onze (niet altijd even) goed geklede 
medestudenten. 
Het is overigens niet alleen het zonnie
ge weer wat de campus tot zo’n fijne 
plek maakt. De campus is eindelijk 
écht een mooie plek geworden. Het 
heeft even geduurd, en het heeft een 
hoop centen aan gemeenschapsgeld 
gekost, maar dan heb je uiteindelijk 
ook wat. Zoals een volwaardige food-
plaza waar je als student prima kan 
eten, een supermarkt waar je zo’n bée
tje alles kunt kopen wat je als student 
nodig hebt, en een moderne en frisse 
studieomgeving. 
Want voorheen was Woudestein lang 
niet zo stijlvol als nu. Toen ik hier 
aankwam, we spreken van 2011, was de 
campus van de Erasmus Universiteit 
slechts een handvol grijsgrauwe gee
bouwen zonder ziel. Het was hetzelfde 

jaar waarin Albron nog ‘floreerde’ als 
cateraar en als monopolist de ‘overe
heerlijke’ gerechten aan medewerkers 
en studenten mocht voorschotelen. In 
2011 was de donkere universiteitsbie
bliotheek de ideale plek om binnen een 
half uur in slaap te vallen, louter en 
alleen vanwege het stoffige en slaape
verwekkende interieur. 
Nee, dan is 2016 nog niet zo’n slecht 
jaar om hier te studeren, zeker niet als 
het enige waarover te klagen valt de 
waterkranen in het Polakgebouw zijn 
(je kunt er nog geen plastic flesje 
water mee bijvullen). De Erasmus Plaza 
is dan ook uitgegroeid tot de plek waar 
ik het liefst ben als ik op de uni moet 
zijn. Ik heb het gevoel alsof deze plek 
een van de sociaalste gedeeltes van 
de campus is geworden. Met de komst 
van de Erasmus Plaza hebben we er als 
universiteit een ware axis academia 
bijgekregen, een centrale as waar alles 
om draait. Waar ik eerst mijn twijfels 
had bij al die nieuwbouw, ben ik inmide
dels louter positief over de transfore
matie die de campus in de afgelopen 
jaren heeft ondergaan. Misschien ligt 
de oorsprong van mijn eerdere negae
tieve houding dan ook meer in het feit 
de nieuwbouw ervoor heeft gezorgd 
dat ik zo’n vijf jaar lang tussen puine
hopen, kaalslag en lawaai heb moeten 
zitten en dat nu de campus eindelijk 
vorm begint te krijgen, 
ik ga afstuderen. Ach ja, shit happens. 

Wouter Meijer (23) is masterstudent 
Health Care Management

Shit 
happens
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tekst MARTIJN SCHOOLENBERG

V olgens politiek filosoof Gijs 
van Oenen is er bij de bevol-
king sprake van ‘interactie-
ve metaalmoeheid’. Mensen 
zijn teleurgesteld in de de-

mocratie en worden hierdoor passief. Met 
deze constatering in een interview met 
Trouw doorbreekt Van Oenen het beeld 
van het lineaire succes van de democratie. 
“Heel veel mensen verliezen het vertrou-
wen in de politiek, juist omdat de meesten 
zijn opgegroeid met hoge verwachtingen 
over hun rol daarin.” 
Waar de maatschappelijke regels en nor-
men vroeger werden opgelegd door een 
autoriteit, kunnen mensen sinds de jaren 
zestig hun eigen normen bepalen. Van 
mensen wordt daarvoor steeds meer be-
trokkenheid gevraagd bij allerlei soorten 
besluitvorming, met interactieve proces-
sen als raadpleging en inspraak. Deze ver-
antwoordelijkheid kunnen mensen vol-
gens Van Oenen niet meer aan. “Iedereen 
vindt tegenwoordig dat er van alles gere-
geld en veranderd kan en moet worden. 
Die veranderdrift leidt ertoe dat mensen 
genoeg krijgen van al die beslissingsron-
des, dat ze zich overbelast gaan voelen en 
zeggen: ‘Nu even niet’.” 
Volgens de politiek filosoof is de democra-
tisering dus té ver doorgevoerd en is meer 
democratie niet per definitie beter. Er is 
volgens hem geen concrete oplossing voor 
dit probleem van ‘interactieve metaalmoe-
heid’. “We zullen ermee moeten leven.” 
‘Burgers voelen geen verantwoordelijk-
heid voor politiek’
Is er inderdaad sprake van een demo-
cratische ‘metaalmoeheid’ onder de 
Nederlandse burgers? Chris Aalberts, 
mediawetenschapper aan de EUR en de 
Haagse Hogeschool en blogger bij The 
Post Online, vindt van niet. Hij stelt dat 
mensen de hoge verantwoordelijkheid 
die democratie volgens Van Oenen zou 
eisen, helemaal niet voelen. “Het pro-
bleem bij Van Oenen is dat hij beweert 
dat de heersende norm is dat mensen naar 
inspraakrondes gaan. Maar de norm is 
in feite juist dat mensen daar niet heen-
gaan. Burgers weten vaak niet eens dat 
er inspraakrondes zijn. De meeste men-

sen hebben simpelweg geen tijd en voe-
len niet de verantwoordelijkheid om zich 
dagelijks met politiek bezig te houden, 
afgezien van ‘noodremprocedures’ als 
het Oekraïne-referendum. Hooguit gaan 
ze stemmen. Burgers hebben dus geen 
hoge verwachtingen over hun eigen rol 
in de politiek. Het beeld van de teleurge-
stelde burger dat Van Oenen schetst, is 
slechts van toepassing op de minderheid 
in Nederland, die zich wel expliciet in de 
politiek wil laten horen. Als Nederlanders 
echt teleurgesteld in de democratie zou-
den zijn, kwamen ze in opstand of gingen 
ze niet meer stemmen. Dat is nu niet het 
geval.” Daarom vindt Aalberts het ook 
problematisch om van een teveel aan de-
mocratie te spreken. “Burgers hebben 
niet zozeer last van te veel inspraakron-
des of te veel democratie. Als werkne-
mer van de EUR heb ik bijvoorbeeld ook 
geen last van de Faculteitsraad. Het zijn 
meer de politici die last hebben van te 
veel inspraak. Zij moeten bijvoorbeeld 
opeens wat gaan doen met het ‘nee’ van  
het Oekraïne-referendum.”

Prima functionerende democratie
Kars Veling, directeur van ProDemos, 
het huis voor democratie en rechtsstaat, 
denkt ook niet dat burgers teleurgesteld 
zijn in de democratie. “Ik geloof dat men-
sen uiteindelijk zullen merken dat demo-
cratie bij het bestaan van verschillende 
standpunten prima werkt. Mensen zien 
dan dat hun belangen grotendeels worden 
gediend door democratie. Als een rotonde 
in een wijk prachtig opgeknapt wordt na 
instemming van de burgers lijkt me dat 
een uitstekende besteding van het be-
lastinggeld. Dergelijke resultaten zullen 
voor hen uiteindelijk opwegen tegen de 
huidige minpunten van de democratie.” 
Veling is het wel eens met Van Oenen dat 
burgers vaak moeite hebben met de ver-
antwoordelijkheid die door de democratie 
geëist wordt. “Het is niet fijn als er voort-
durend aan je gevraagd wordt wat je ei-
genlijk wil. Mensen hebben dan liever dat 
zaken beslist worden door politici die wat 
verder kunnen kijken dan het eigenbelang 
van individuen.”

Onze 
wetenschappers 

beweren nogal eens 
wat. Hoe kijken 

anderen ertegene
aan?

‘We willen 
helemaal niet 

méér 
democratie’ 
Door wie: Gijs van Oenen, 

politiek filosoof aan de Faculteit 
der Wijsbegeerte (FW) in Trouw, 

op 7 april.

Rectificatie
In de rubriek ‘De Bewering’ in Erasmus 
Magazine #8 (21 april 2016) is een onjuist 
citaat gebruikt van onderzoekster Edith 
Loozen, universitair docent instituut Beleid 
& Management Gezondheidszorg. De quote 
had moeten zijn: ‘Huisartsen machtiger dan 
gedacht’.  Tevens is niet verwezen naar het 
oorspronkelijke onderzoek als tegenwicht 
tegen de kritiek hierop. Dit is te vinden via: 
www.bmg.eur.nl/onderzoek
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Meer met 
minoren
Heb jij jouw keuze al gemaakt?
Meld je aan tussen 1 mei en 31 mei. 
Kijk voor meer informatie op www.eur.nl/minor

De perfecte bijbaan!

NACHTRECEPTIONIST (m)

PORTIER (m)
Mainport is een trendy en luxe vijfsterren 
designhotel met een prachtige locatie bij de 
Erasmusbrug. Wij zoeken flexibele, enthousiaste 
en gastgerichte medewerkers met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, die goed zelfstandig 
kunnen werken. 

Als nachtreceptionist ben je tussen 22:45 uur en 
07:00 uur o.a. verantwoordelijk voor het toezien 
op de algemene veiligheid van de gast en het hotel, 
het in- en uitchecken van gasten en 
administratieve werkzaamheden.

Als portier ben je o.a. verantwoordelijk voor het 
ontvangen van gasten, het aannemen van bagage, 
begeleiding van gasten naar hun hotelkamer, 
Valet Parking, gasten informeren over Rotterdam 
en faciliteiten in het hotel, toezien op de veiligheid 
in en rondom het hotel, en roomservice 
bestellingen tijdens de nacht.

Beide vacatures zijn voor 1 tot 3 nachten/dagen 
per week.

Vanwege de aard van deze functies gaat onze 
voorkeur uit naar mannelijke kandidaten. 
Rijbewijs B is tevens een must!

Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je 
sollicitatiebrief met cv per e-mail naar: (mw) Jori 
Vos, Front Office Manager, Mainport, Leuvehaven 
77, 3011 EA Rotterdam, jvos@inntelhotels.nl
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Hoe ben je voorzitter geworden? “Ik zat al in 
een subcommissie van Antibarbari, waarvan de 
voorzitter op een gegeven moment werd gero-
yeerd. Toen werd ik naar voren geschoven. Het 
bestuur vond dat ik dat zo goed deed, dat ze me 
hebben gevraagd om voorzitter van Antibarba-
ri te worden.”
Getwijfeld of je het zou doen? “Heel even maar, 
want ik zou ook beginnen met een schakeljaar, 
best wel pittig. Ik heb geprobeerd om het te 
combineren, maar dat bleek te zwaar.”
En? “Dus ben ik gestopt met de studie, ondanks 
dat ik die heel leuk vond. Je moet toch een keu-
ze maken. Ik heb al een mbo- en een hbo-di-
ploma. Papiertjes zijn leuk, maar van dat be-
stuurswerk leer je pas echt heel veel. Het gaat 
uiteindelijk om wat je doet.”
Spijt gehad? “Geen moment.”
En je ouders vonden het ook prima? “Ja. Ik 
kom van ver en heb al het een en ander afge-
maakt. Zij wisten van tevoren dat dit jaar zou 
kunnen mislukken. Ik heb het er met mijn vader 
over gehad, dat ik wilde stoppen omdat ik er 
niet gelukkig van werd, en hij was alleen maar 
trots dat ik die beslissing durfde te nemen.”
Voorzitter zijn van Antibarbari kost dus veel 
tijd? “Ik schat zo’n 35 uur per week. In ieder ge-
val ben ik dinsdag, donderdag en zondag altijd 
op de club. We vergaderen als bestuur eens per 
week en ik heb veel afspraken buiten de deur.”
Voetbal je zelf ook nog? “Jazeker, in dames 5. 
Dit is mijn vierde seizoen bij Antibarbari.”
Wist je waaraan je begon? “Totaal niet. Geluk-

kig was er een ruime inwerkperiode en han-
teren we een systeem waarbij je advies kunt 
inwinnen bij oud-bestuursleden. Daar maak ik 
regelmatig gebruik van. Je kan namelijk niet al-
les zelf verzinnen.”
Wat voor soort voorzitter ben je? “Ik ben heel 
direct; ik houd niet van het ophangen van al-
lerlei verhalen. Dat was voor een aantal me-
debestuursleden wel even wennen. Veder ben 
ik nogal van de communicatie; ik heb meteen 
bij het begin momenten ingesteld waarop men 
elkaar moest wijzen op verbeterpunten, maar 
waarop men ook de mogelijkheid kreeg elkaar 
te complimenteren. Zo voorkom je irritaties en 
zorg je voor een positieve vibe. Het heeft mij in 
ieder geval geholpen in mijn ontwikkeling.”
Zag de rest dat meteen zitten, die communi-
catiesessies?  “Haha, niet meteen, maar na een 
paar keer vonden ze het prima.”
Zijn er na een klein jaartje voorzitterschap nog 
verbeterpunten mogelijk? “Nou, als voorzitter 
zit je de hele tijd anderen achter de broek om te 
zorgen dat alle dingen gebeuren. Dan vergeet 
ik nogal eens mezelf achter de broek te zitten.” 
Je bent nu al de derde dame op rij die voor-
zitter is van Antibarbari. Toeval? “Op de een 
of ander manier is het makkelijker vrouwen te 
vinden voor bepaalde functies dan mannen, Ik 
heb eerlijk gezegd geen idee waaraan dat ligt.”
Wat ga je hierna doen?  “Door dit bestuursjaar 
wil ik wel een heel andere kant op. Graag zou 
ik willen gaan werken in de consultancy of iets 
met HR gaan doen.”

Esther Vermaat,
voetbalvereniging 

Antibarbari

Motto: 
‘Recht voor zijn 

raap met een 
gouden hartje’

tekst  GERT VAN DER ENDE  
fotografie AYSHA GASANOVA

Naam: Naam: Esther Vermaat 
Leeftijd: 24
Studie: net gestopt met een premaster 
Sociologie
Voorzitter van: Rotterdamse Studenten Voet-
balvereniging Antibarbari. De club bestaat dit 
jaar 25 jaar en telt ruim 500 leden, verdeeld 
over zestien herenteams en zes damesteams.
Voorzitter sinds: augustus 2015



ZATERDAG 21 MEI
12.00 UUR | € 38,50
↘FESTIVAL
TOFFLER FESTIVAL
Roel Langerakpark
De beroemde Rotterdam-
se house- en technoclub 
Toffler organiseert dit jaar 
de tweede editie van het 
Toffler Festival. Diverse 
grote artiesten binnen 
het genre van house en 
techno komen hier bijeen. 

Denk aan namen als Adam 
Beyer, Chris Liebing en 
DJ Rush. Het belooft we-
derom een groot muzikaal 
spektakel te worden, in 
een hopelijk zonovergoten 
Roel Langerakpark.

Bestel je tickets via 
tofflerfestival.nl 
BEELD: UITAGENDAROTTERDAM.NL

DINSDAG 31 MEI
16.30 - 18.30 UUR
GRATIS | EN
↘LEZING
BELIEVING CRITICALLY
Erasmus Paviljoen
Religie is vaak door 
westerse intellectuelen 
bestempeld als ‘opium 

voor het volk’ dat mensen 
dom zou houden. Christian 
Lange en Umar Ryad, 
beiden expert in Islamiti-
sche Studies, en filosoof 
en theoloog Marc de Kesel 
laten in dit symposium 
echter zien dat monothe-
istische religies wel dege-
lijk kritische visies kunnen 
stimuleren. Zeker in deze 
tijd is dat een relevant 
onderwerp.

Reserveren is aanbevolen 
en kan via sgerasmus.nl 
BEELD: SGERASMUS.NL

WOENSDAG 8 JUNI
20.00 - 22.00 UUR
€ 2,50/€ 5,- | NL
↘LEZING
ROTTERDAM VIERT DE 
STAD! COLLEGETOUR 
Arminius
Ze ontwierp de statige 
Montevideotoren op de 
Wilhelminapier en de 
Kapel Heilige Maria der 
Engelen in Crooswijk. 
Momenteel werkt ze onder 
meer aan de renovatie van 
de beroemde New York 
Public Library. Maar ook in 
Taiwan, Groot-Brittannië, 
China en Spanje worden 
ontwerpen van haar hand 
gerealiseerd: creatief di-
recteur en medeoprichter 
van Mecanoo Architecten 
Francine Houben. Francine 
gaat tijdens deze zesde en 
laatste ‘Rotterdam Viert 

de Stad! Collegetour’ 
graag in gesprek met 
Rotterdammers over de 
stad, en haar drijfveren en 
idealen.

Koop je kaarten via 
arminius.nu 
IN SAMENWERKING MET AIR. 
BEELD: ARMINIUS.NU

DONDERDAG 9 JUNI
15.30 - 17.00 UUR
GRATIS | EN
↘ LEZING
THE VOICE OF THE
 VICTIM EVERYWHERE
Aula Woudestein
De voormalig Hoge 
Commissaris van de VN 
en mensenrechtenadvo-
cate Navi Pillay ontvangt 
vandaag een eredoctoraat 
op de EUR, ter gelegenheid 
van de Mandeville Lezing. 

In haar lezing zal Pillay 
ingaan op de uitdagingen 
met betrekking tot het 
huidige vluchtelingen-
vraagstuk. Pillay was de 
eerste zwarte vrouwelijke 
rechter in het Hoogge-
rechtshof in Zuid-Afrika 
en zette zich jarenlang 
in als advocate om an-
ti-apartheidactivisten te 
beschermen. Een bijzonde-
re vrouw dus!

Reserveren wordt aan-
bevolen en kan via 
sgerasmus.nl 
BEELD: SGERASMUS.NL

30 AGENDA

samenstelling MARTIJN SCHOOLENBERG

MAANDAG 23 MEI | 20.00 - 22.00 UUR | GRATIS 

↘EVENEMENT
OPEN STAGE NIGHT XL
Erasmus Paviljoen

SG Erasmus organiseert iedere maand een Open 
Stage Night, waarbij zangers, instrumentbespelers, 
stand-up-comedians en dichters optreden. Deze 
maand vindt er een XL-editie plaats. Studentenbands 
zijn van harte welkom om te komen spelen op het po-
dium van het Paviljoen. Toon zelf je talent of kom kijken 
en luisteren naar de aanwezige artiesten!

Meld je aan met jouw band via sgerasmus.nl 

IN SAMENWERKING MET ESN ROTTERDAM

BEELD: ARIE KERS

DONDERDAG 26 MEI | 20.30 - 22.00 UUR | GRATIS | NL

↘LEZING 
IN ROTTERDAM SLAAPT 
NIEMAND OP STRAAT
Pauluskerk
Deze veertiende Rotterdamlezing staat geheel in het te-
ken van vluchtelingen. Richard Staring, bijzonder hoog-
leraar Mobiliteit, toezicht en criminaliteit aan de Eras-
mus School of Law, is de spreker. Hij neemt het publiek 
mee naar Istanbul, waar veel vluchtelingen uit landen 
als Syrië en Afghanistan verblijven. Daarbij bespreekt 
hij bijvoorbeeld op welke manieren het beleid van de 
Europese Unie en Turkije hun mobiliteit beïnvloedt. Ook 
spreekt Staring over Rotterdamse vluchtelingen. Waar 
in Rotterdam komen zij eigenlijk terecht? De toegang tot 
de lezing is gratis.

Reserveren is aanbevolen en kan via rotterdamlezing.nl 

IN SAMENWERKING MET DE EUR, EM, ESL EN HET TRUSTFONDS ROTTERDAM

BEELD: SGERASMUS.NL
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ZATERDAG 11 + ZONDAG 
12 JUNI | GRATIS
↘EVENEMENT
NK LACROSSE 2016
Sportcomplex Woudestein
Lacrossevereniging Rot-
terdam Jaguars organi-
seert samen met Erasmus 
Sport het finaleweekend 
van het NK Lacrosse. Enkel 

de beste vier heren- en 
damesteams uit de Neder-
landse lacrossecompetitie 
mogen deelnemen aan dit 
toernooi op sportcomplex 
Woudestein. Daarnaast 
worden er nog verschillen-
de promotie- en degrada-
tiewedstrijden gespeeld. 
Lacrosse is een combinatie 
van onder meer ijshockey, 
basketbal en American 
football. Ontdek deze op-
komende sport tijdens het 
zinderende finaleweekend!

Kijk voor meer informatie 
op rotterdamlacrosse.nl 
IN SAMENWERKING MET S.C. 

EXCELSIOR EN DE NEDERLANDSE 

LACROSSE BOND.

BEELD: ERASMUSSPORT.NL

ZONDAG 12 JUNI
€ 17,50/€ 60,-
↘EVENEMENT
NSK OPEN WATER
Rotterdam
Hbo- en wo-studenten uit 
heel Nederland strijden 
vandaag in de havens 
van Rotterdam om de 
felbegeerde zwemtitel van 
Nederlands Studenten 
Kampioen Open Water. 
Het kampioenschap 
wordt georganiseerd 
door studentenzwem- en 
waterpolovereniging Rag-
nar en maakt onderdeel 
uit van het evenement 
Like2Swim, waarbinnen 
nog meer wedstrijden in 
het open water plaatsvin-
den. Studenten kunnen 
kiezen uit verschillende 
afstanden: de 250, 500 en 
1000 meter vrije slag, en 
de 4 x 250 meter-estafet-
te. Op zaterdag vindt een 
pre-borrel plaats, terwijl 
deelnemers na de wed-
strijd op zondag gezamen-
lijk kunnen eten. Schrijf je 
snel in!

Inschrijven kan via 
like2swimrotterdam.nl 
IN SAMENWERKING MET ERASMUS 

SPORT.

BEELD: LIKE2SWIMROTTERDAM.NL

WOENSDAG 15 JUNI 
20.00 UUR | € 2,50/
€ 5,- | NL
↘DEBAT
DENKCAFÉ: VERSLAVING 
BESTAAT NIET
Arminius
Volgens drugsonderzoeker 
Peter Cohen gaan mensen 
sterke bindingen aan 
met allerlei verschillende 
zaken: partners, werk, 
hobby’s én genotsmidde-
len. Soms is deze binding 

een probleem. Volgens 
Cohen ligt dat probleem 
echter niet zozeer aan de 
objecten van de binding 
zèlf, en daarom wil hij af 
van het woord ‘verslaving’. 
Hij is voor liberalisering 
van drugs. Vandaag wordt 
hij in Arminius geïnter-
viewd en gaat hij in debat 
met publiek en experts. 
Na afloop is er een borrel, 
waarbij het dj-kwartet 
Clublepop ‘verslavende’ 
plaatjes zal draaien.

Koop je kaarten op 
arminius.nu
IN SAMENWERKING MET SG 

ERASMUS.

BEELD: ARMINIUS.NU

DONDERDAG 16 JUNI 
20.00 UUR | € 2,50/€ 5,- 

↘CONCERT
ROTTERDAM STUDENT 
ORCHESTRA 
– MY MOTHERLAND
Erasmus Paviljoen
Het Rotterdams Studen-
ten Orkest geeft vandaag 
een klassiek zomerconcert 
met kleurrijke muziek uit 
onder meer Tsjechië, Fin-
land en Duitsland. Het or-
kest voert stukken op uit 
de Slavische Dans, Moldau, 
Finlandia en de Egmont 
Overture. Dit concert mag 
je niet missen!

Koop je kaarten op 
sgerasmus.nl 
BEELD: EUR.NL

AGENDA AGENDA

DINSDAG 31 MEI T/M ZATERDAG 4 JUNI 
€ 10,- / € 13,- | EN

↘THEATER
GUESS WHO’S BACK
Erasmus Plaza

In Guess Who’s Back verwelkomen YoungGangsters en 
de bandleden van Susies Haarlok je op hun anarchisti-
sche openluchtdienst in het diepe zuiden van de VS met 
vurige preken, opzwepende beats en swingende gospel. 
In een zinderende happening vol humor, muziek en 
spektakel verkennen de YoungGangsters de schoonheid 
van religie en de valkuil van groepsdruk en manipulatie. 
Hoe ver ga je hierin mee? Guess Who’s Back is een live 
groepsexperiment waarin de deelnemer gedwongen 
wordt tot een laatste, cruciale keuze…

Koop je kaarten via rotterdamseschouwburg.nl 

BEELD: ERASMUSSPORT.NL
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Ondertussen 
online 

www.erasmusmagazine.nl
EUR Confession #435: 
“Is ‘het scannen op 
mobiele activiteit’ 
rondom de 
tentamenzaal echt of 
alleen bedoeld om 
bang te maken?”

Op de facebookpagina EUR 
Confessions kunnen studenten 
anoniem hun biecht doen.

 “Wat super leuk om te zien! Heel veel 
 plezier en succes in Hong Kong!” 

Isa Lucassen bekeek de eerste aflevering van EM-vlogger Janneke 

Wagner en is meteen enthousiast. (Bekijk aflevering 2 en 3 op de 

website van EM!)

Dan maar een 
PhD gaan doen 
aan een top-10 
school. 
#ErasmusUni 
nummer 11...
@Erik Merkus reageert met een 
kwinkslag op de elfde plaats van de 
EUR in de ranglijst van de beste 
Europese universiteiten voor 
economische studies. 

“Misschien groeien Rotterdam en 
Den Haag nog eens aan elkaar (is al een 

beetje zo) en dan is Rotterdam Den Haag de 
eerste stad van Nederland.”

 Pieter de Nijs droomt onder het Facebookbericht over second city 
Rotterdam over een toekomst waarin 020 gepasseerd wordt.

RAJIV AUTAR (20)

STUDENT 
RECHTEN
Stijl. “Ik vind mijn stijl re-
delijk ontspannen. Ik houd 
ervan om comfortabele 
kleding te dragen, afhan-
kelijk van hoe ik me op 
dat moment voel. Ik voel 
me graag mezelf in mijn 
kleding, als dat ergens 
op slaat. Vandaag ben ik 
bijvoorbeeld een beetje 

slaperig en moe, dus heb ik 
een warme en zachte jog-

gingbroek aangedaan. Die 
broek voelt lekker aan en dat 

is precies wat ik nu nodig heb. 
De pet die ik vandaag op heb, is 

een van mijn favoriete kleding-
stukken. Ik draag hem best wel 

vaak, vooral als ik naar wedstrij-
den van Feyenoord ga. Als ik naar 
het stadion ga, doe ik graag een 
spijkerbroek aan. Een van mijn 

waardevolste kledingstukken 
is een T-shirt van het merk 
van een van mijn vrien-
den. Ik draag dat shirt 

graag, omdat het mij het 
gevoel geeft dat ik bij een groep hoor. 
Als mensen me in dat shirt zien, we-

ten ze dat ik bij die groep hoor en dat geeft me 
een trots gevoel.”
Feyenoord. “Ik ben een enorme fan van Feyenoord. 
Mijn hele leven al. Mijn vader en opa namen me al 
mee naar wedstrijden toen ik nog een baby was. En 
als peuter kreeg ik van mijn ouders al een seizoens-
kaart. In het begin ging ik alleen naar thuiswedstrij-
den, maar de laatste tijd ga ik ook naar uitwedstrij-
den. Ik houd van de club, maar het gaat veel verder 
dan dat. Ik houd van de hele sfeer en de vrienden die 
ik eraan heb overgehouden. We ondersteunen elkaar 
waar we kunnen en staan altijd voor elkaar klaar. Ik 
geniet echt van de sociale kant van wedstrijden be-
zoeken.”
Los Angeles. “Toen ik klaar was met mijn middelbare 
school, wilde ik nog niet direct naar de universiteit. 
Ik wilde nog wat langer de tijd nemen om te beslis-
sen wat ik wilde doen en daarom heb ik de stap gezet 
om naar LA te gaan. Ik heb er een half jaar gewoond 
en aan een community college gestudeerd. Het was 
een fantastische ervaring. Ik heb vakken gevolgd die 
ik hier nooit had kunnen doen, zoals black history 
en golf. Het systeem werkt zo dat je je eigen vakken 
kunt uitkiezen. Je moet een aantal studiepunten 
halen en je moet zelf maar zien hoe je die haalt. Je 
kunt het zo moeilijk maken als je zelf wil. Mijn verblijf 
was maar tijdelijk en toen ik terug kwam, vond ik het 
lastig om de draad weer op te pakken. Nu voelt het 
allemaal weer alsof ik nooit ben weggeweest.”

“In vergelijking met 
Milaan en Amsterdam, 
voelt Rotterdam voor 
mij toch veiliger, 
schoner, vriendelijker 
en internationaler.”

Een op de acht Rotterdamse 
studenten is het slachtoffer van 
criminaliteit. Reaguurder ‘Beebee’ 
werd gerold op Blaak maar houdt 
nog steeds van Rotterdam.
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