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Advantage or 
disadvantage?
Will a lot be lost if universities only teach 
in English? Will you miss the nuances in 
discussions if you can’t express yourself 
in your native language? Yes and yes, I’d 
say. But that doesn’t lead me to conclu-
de that we should reduce the amount 
of English used. We can’t, because the 
world and the university are part of a 
global network in which English is now 
the lingua franca (excusez le mot). 
There are disadvantages, but there are 
advantages too now that everyone at the 
university, from high to low, has daily 
contact with people from other coun-
tries and cultures. At the same time, I 
like my own language, Dutch, we are a 
Dutch university and it’s certainly more 
difficult to say exactly what you mean in 
language that is not your own. 
But how do you measure whether the 
disadvantages and advantages are in ba-
lance? This year, EM is trying to find that 
balance. EM aims to publish interesting, 
critical articles for everyone at this uni-
versity. So from now on, the magazine 
will always be bilingual: in Dutch and 
English, just like our website. 
It may be slightly confusing for the rea-
der at first, but I think it’s possible. So 
let me know, in nuanced or un-nuanced 
terms, in Dutch or English, whether we’-
ve found the right balance.
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Winst of verlies?
Gaat er veel verloren als universiteiten 
alleen nog maar Engelstalig zijn? Mis je 
de nuances in discussies als je niet in 
je moerstaal kunt redeneren? Ja en ja, 
zou ik zeggen. Maar dit leidt wat mij 
betreft niet tot de conclusie dat we het 
Engels dan maar moeten terugdringen. 
Dat kan niet meer, want de wereld en 
de universiteit zijn onderdeel van een 
wereldwijd netwerk waarin Engels is 
komen bovendrijven als lingua franca 
(excusez le mot). 
Er gaat dus wat verloren, maar er wordt 
ook wat gewonnen nu iedereen op de 
universiteit vrijwel dagelijks van hoog 
tot laag contact heeft met mensen uit 
andere landen en culturen. Tegelijk 
hecht ik aan mijn eigen taal – het 
Nederlands –, zijn we een Nederlandse 
universiteit en klopt het dat je je vaak 
minder precies kunt uitdrukken in een 
andere taal dan die van thuis. 
Maar hoe meet je of het verlies van het 
een en de winst van het ander met el-
kaar in evenwicht zijn? EM zoekt dit 
jaar de balans. EM wil graag iedereen 
aan deze universiteit voorzien van 
mooie en kritische verhalen, dus is 
het magazine – net als onze website al 
sinds vorig jaar – voortaan altijd twee-
talig: Nederlands en Engels. 
Het is misschien voor de lezer even zoe-
ken, maar ik denk dat het kan. Ik hoor 
daarom graag – genuanceerd of onge-
nuanceerd, in het Nederlands of het 
Engels – of we de goede balans hebben 
gevonden.
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Golden hello 
at Woudestein
Olympic gold medallist 
Maaike Head addresses 
the crowd at the tribute 
to EUR’s Olympians at 
the HeartBeat Festival 
held at Erasmus Plaza. 
Head, who is a member 
of Skadi rowing club, 
won the women’s light-
weight double sculls 
event at the Rio Olym-
pics, together with Ilse 
Paulis. Pictured along 
with Head are, from left 
to right, Olympians 
Joost van den Burg 
(track cycling, no med-
al), Marloes Keetels 
(women’s hockey, silver 
medal) and Mitchel 
Steenman (rowing, no 
medal). Passing Shot 
tennis players Stefan de 
Jong and Bart van den 
Berg also received a 
well-earned round of 
applause, having won 
the gold medal at the 
European Universities 
Games in Zagreb.

Woudestein? 
Goudestein!
Gouden-medaillewinna-
res Maaike Head neemt 
het woord tijdens de 
huldiging op het Heart-
Beat Festival op de 
Erasmus Plaza. De Ska-
di-roeister was samen 
met Ilse Paulis de 
sterkste bij de lichte 
dubbeltwee op de Olym-
pische Spelen in Rio de 
Janeiro. Naast haar 
staan van links naar 
rechts de olympische 
sporters Joost van den 
Burg (baanwielrennen, 
geen medaille), Marloes 
Keetels (hockey, zilver) 
en Mitchel Steenman 
(roeien, geen medaille). 
Ook Passing Shot-ten-
nissers Stefan de Jong 
en Bart van den Berg 
kregen een welverdiend 
applaus. Zij wonnen na-
melijk goud op de EU 
Games in Zagreb, een 
tweejaarlijks internatio-
naal studententoernooi 
met meer dan twintig 
sporten.



Het begint allemaal met de 
openingsceremonie in De 
Doelen, de kick-off van de 
Eurekaweek. Het voor veel 
nieuwe studenten imposan-
te gebeuren wordt dit jaar 
opgeschrikt door twee laag-
vliegende projectielen. Een 
lid van squashclub Tick in de 
Nick jaagt een squashballetje 
op ooghoogte het nietsver-
moedende publiek in, waarna 
een van het podium gekickte 
rugbybal van RSRC op de rand 
van de tweede ring stuitert om 
vervolgens in iemands nek te 
belanden. Iedereen kan het 
navertellen. 
De verder zonnige Eureka-

week leidt tot de gebruike-
lijke taferelen: kleurrijke 
groepjes studenten nemen 
bezit van de binnenstad, kan-
telen ‘drankjes’ tijdens de 
cantus in het M-gebouw (de 
Eurekaweekcommissie heeft 
liever niet dat we over bier 
spreken), verzamelen pennen 
bij de informatiemarkt, nutti-
gen nog meer ‘drankjes’ bij de 
verenigingen en brakken uit 
aan de Kralingse Plas. En dan 
nog even de keel schor zingen 
tijdens Night of the Songs in 
de Laurenskerk.
En wat is de eerstejaars 
vooral bijgebleven? Mahima 
(International Business Admini-

stration) herinnert zich vooral 
de schok dat Nederlanders 
zoveel aardappels eten. 
“Ik heb alleen maar 
aardappels op en nauwelijks 
andere groenten.” Kyara 
(geneeskunde) is vooral blij 
dat ze het gered heeft: “Ik heb 
verspreid over vier nachten 
ongeveer zes uur geslapen. 
Dat ik lééf is wat mij betreft 
een hoogtepunt.” Kars-Jan 
(Erasmus University College) 
vond het ‘fucking leuk’, 
ondanks dat tijdens een van 
de avonden zijn telefoon 
kapotging, hij zijn groepje 
kwijtraakte en vervolgens 

maar in een bushokje 

En de echtgenoot van Kim Kardashian is…
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tekst / text ELMER SMALING

→ Het moment dat de bal het publiek invliegt
→ And there goes the ball into the audience

Als je de hele zomer 
op de campus door-
brengt, dan is het 
half augustus altijd 
even schrikken van 
de drukte. Eerst ko-
men de eerstejaars, 
dan de internatio-
nals, en begin sep-
tember is iedereen 
er weer. Maar of nou 
iedere nieuwkomer 
een aanwinst is…

↘

→ Feesten tijdens de Eurekaweek 
met een 'drankje' (foto RvdH)
→ Partying with 'drinks' during the 
Eureka week



 

beer), collecting pens at the 
information market, having 
more ‘drinks’ in the associa-
tions and nursing sore heads 
at Kralingse Plas. And then a 
loud singsong during Night of 
the Songs in Laurenskerk.
So what do the first years 
remember most? Mahima 
(International Business 
Administration) is particular-
ly amazed by the amount of 
potatoes the Dutch eat. “I’ve 
only had potatoes and very 
few other vegetables.” Kyara 
(Medicine) is just glad that she 
survived: “Over four nights, 
I had around six hours sleep. 
I’m glad to be still alive.” 

It all starts with the opening 
ceremony in De Doelen, the 
kick-off for Eureka week. This 
year, however, everyone is 
startled at what can be quite 
an imposing event for many 
new students by two low-fly-
ing projectiles. A member of 
squash club Tick in the Nick 
hits a squash ball at eye 
level into the unsuspecting 
public, after which an RSRC 
rugby ball kicked from the 
podium bounces on the edge 
of the second ring, ending up 
in someone’s neck. Everyone 
still can tell the story. 
The otherwise sunny Eureka 
week features the usual 
scenes: colourful groups of 
students taking over the city 
centre, shifting ’drinks’ dur-
ing the cantus in M building 
(the Eureka week committee 
prefers us not to talk about 

And Kim Kardashian’s husband is…
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If you spend the 
whole summer on 
campus, then it’s 
quite a shock when 
things start getting 
busy in mid August. 
It starts with the 
arrival of the first 
years, then the 
internationals, and 
by the beginning of 
September, 
everyone’s back. But 
is every newcomer a 
good addition …

Past month 
in numbers

4
Four EUR students took part 
in the Olympic Games in 
Rio: hockey players Marloes 
Keetels and Larissa Meijer, 
rower Mitchel Steenman 
and track cyclist Joost van 
der Burg. Keetels won silver 
with the ladies’ hockey team. 
Rower Maaike Head won 
gold. Strictly speaking, she’s 
no longer a EUR student but 
still a member of Skadi, so 
one 
of us.

-1.3%
In 2017, students will have 
1.3 percent less disposable 
income, according to the 
ISO (Intercity Student 
Consultation). This is mainly 
the result of rising rent 
prices and higher tuition 
fees. The loss means that 
students are harder hit than 
pensioners. Working people, 
on the other hand, will do 
better next year. 

The news from the past 
month summarised in three 
figures: a record number of 
participants in Eureka week, 
two Olympic medals and 
less disposable income for 
students.

2,900
Like last year, Eureka week 
set a new record for visitor 
numbers: 2,900, a hundred 
more than last year. There’s 
plenty of enthusiasm for 
the event, so it should be 
possible to break the record 
next year too.

↘

→ Het Skihutfeestje van RSC 
(Foto LW). 
→ RSC and its Ski Party
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ging slapen. Met Kars-Jan 
komt het wel goed.
De hoogleraren moeten nog 
wel wat schaven aan de alge-
mene ontwikkeling van deze 
nieuwe lading studenten, 
blijkt bij een kleine kennis-
quiz van EM op de informa-
tiemarkt. Vragen als ‘wie is 
de premier van dit land?’ 
laten bij menige eerstejaars 
de hersenen kraken, in tegen-
stelling tot de ‘controlevraag’: 
wie is de echtgenoot van Kim 
Kardashian? Mocht u het 
niet het weten, vraag het na 
bij een eerstejaars bij u in de 
buurt. Dit weten ze namelijk 
allemaal. 
Dat de wetenschap steeds 
meer wordt afgestemd op de 
wensen van het bedrijfsleven 
is al langer een trend, maar 
het nieuwe collegejaar zet wel 
gelijk de toon. Bij de Opening 
van het Academisch Jaar pre-
senteert collegevoorzitter 
Kristel Baele een plan om 
Nederland koploper te maken 
voor digitalisering. Dit plan 
moet ‘de vragen van het be-
drijfsleven en de overheid op 
dit gebied in kaart brengen’ en 
de wetenschap daarop laten 
aansluiten, aldus de VSNU. 
Nóg verder gaat de samenwer-
king tussen de Universiteit 
Utrecht en Danone. Danone 
kon namelijk via de reputa-
tie van de UU ‘aantonen’ dat 
zijn yoghurtje tegen demen-

tie werkt, waarna De Groene 
Amsterdammer een vernieti-
gend stuk schreef over de sa-
menwerking. Toch is er ‘niks 
mis’ mee. Jet Bussemaker 
heeft zich er namelijk in ver-
diept en volgens de minister 
van Onderwijs is ‘de onafhan-
kelijkheid van de universiteit 
niet in het geding.’ Bovendien 
leveren sterke bedrijven veel 
werkgelegenheid op, zegt de 
minister, al roerend in haar 
gratis verkregen yoghurtje.
Zijn we met z’n allen niet in 
staat de wetenschappelij-
ke integriteit te bewaken? 
Dan is er gelukkig nog één 
onneembaar bastion in de 
academische wereld: de cul-
tuur van de gezelligheids-
verenigingen. Die cultuur 
staat namelijk sinds kort op 
de lijst van immaterieel erf-
goed. De Nationale Inventaris 
Immaterieel Erfgoed om-
schrijft deze verenigingscul-
tuur als ‘het met regelmaat 
borrelen, de mores en de ont-
groening’, maar ook het sti-
muleren van zelfontplooiing 
van de leden. De Landelijke 
Kamer van Verenigingen legt 
liever de nadruk op ‘de moge-
lijkheden tot zelfontwikke-
ling (organiseren, leidingge-
ven en verantwoordelijkheid 
dragen) en de levenslange 
vriendschappen die er ont-
staan’. En dus niet op drank-
jes drinken.  ↙

‘Ik heb 
verspreid 
over vier 
nachten 
ongeveer zes 
uur geslapen. 
Dat ik lééf 
is wat mij 
betreft een 
hoogtepunt.’
↘ Kars-Jan

De maand in 
cijfers

4
Vier EUR-studenten deden 
mee aan de Olympische 
Spelen in Rio: hockeysters 
Marloes Keetels en  
Larissa Meijer, roeier Mitchel 
Steenman en baanwiel-
renner Joost van der Burg. 
Keetels won zilver met de 
hockeydames. Goud was er 
voor roeister Maaike Head. 
Da’s strikt genomen geen 
EUR-studente meer, maar 
nog wel lid van Skadi, dus 
van ons.

-1.3%
Studenten hebben in 2017 
1,3 procent minder koop-
kracht, becijferde het 
Interstedelijk Studenten 
Overleg. Dit komt vooral door 
stijgende huren en meer col-
legegeld. Het verlies betekent 
dat studenten harder worden 
getroffen dan gepensio-
neerden. Werkenden gaan 
er volgend jaar daarentegen 
juist op vooruit.  

Het nieuws van de afgelopen 
maand in drie cijfers samen-
gevat: een recordaantal Eu-
rekaweekdeelnemers, twee 
medailles op de Olympische 
Spelen en minder centen te 
makken voor studenten.

2.900
Net als vorig jaar zette de 
Eurekaweek een nieuw deel-
nemersrecord neer: 2.900, 
honderd meer dan vorig jaar. 
Animo is er genoeg, dus het 
record komend jaar wederom 
verbreken moet mogelijk zijn.
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Kars-Jan (Erasmus University 
College) thought it was ‘fuck-
ing great’, despite his phone 
breaking on one evening, los-
ing his group and then hav-
ing to sleep in a bus shelter. 
Kars-Jan will do fine.
However, the professors will 
have to improve the general 
knowledge of this new intake 
of students, according to a 
small quiz that EM conducts 
at the information market. 
Questions like ‘who is this 
country’s prime minister?’ 
cause a problem to many 
first years, in contrast to the 
‘control question’: who is Kim 
Kardashian’s husband? If you 

don’t know the answer, ask 
any first year. They all know. 
The fact that academic stud-
ies are increasingly being 
geared to the wishes of busi-
ness and industry has been 
a trend for some time, but 
the new academic year im-
mediately sets the tone. At 
the Opening of the Academic 
Year, president of the board 
Kristel Baele presents a plan 
to make the Netherlands a 
leader for digitisation. This 
plan must ‘identify the needs 
of business and government 
in this field’ and ensure that 
studies meet those needs, 
according to the VSNU. The 

partnership between Utrecht 
University and Danone goes 
even further. Through the 
reputation of UU, Danone 
was able to ‘show’ that its yo-
ghurt helps against demen-
tia, after which De Groene 
Amsterdammer wrote a 
hugely critical article about 
the partnership. Yet there’s 
‘nothing wrong’ with it. Jet 
Bussemaker reviewed it and 
according to the Minister of 
Education, ‘the independ-
ence of the university is not 
at risk’. Furthermore, strong 
businesses provide lots of em-
ployment, says the Minister, 
as she stirs her free yogurt.
If we can’t safeguard aca-
demic integrity, there’s fortu-
nately one more unassaila-
ble bastion in the academic 
world: the culture of the stu-
dent association. That culture 
has recently been included 
on the list of intangible herit-
age. The National Inventory of 
Intangible Heritage describes 
this culture as ‘regular drink-
ing, mores and hazing’, but 
also promoting the personal 
development of the mem-
bers. The National Chamber 
of Associations (LKvV) prefers 
to emphasise ‘the possibil-
ities for self-development 
(organising, managing and 
taking responsibility) and the 
life-long friendships that are 
created’. So not the drinks.  ↙

‘This plan 
must 
identify 
the needs 
of business 
and go-
vernment 
in this 
field’
↘ Kristel Baele

→ Yoghurt op z'n best: Danoontje Powerrr (beeld Danone).
→ Dutch commercial shows the strength of yoghurt (image by Danone)
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De kwestie. Grote bedrijven als Shell en Deloitte betalen steeds vaker mee aan onderzoek. 
De grote vraag voor financieel ethicus Aloy Soppe is daarom: hoe onafhankelijk is de 
Erasmus Universiteit nog? 
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Bedrijfsleven te dominant 
aanwezig op Erasmus Universiteit

↘

Om maar meteen met de belangrijkste vraag te be-
ginnen: is de universiteit nog een onafhankelijk in-
stituut? “Nee, niet volledig. Dat zou het wel moeten 
zijn. Een instituut waar je studenten leert om zelf-
standig na te denken. Waar bijvoorbeeld kritisch 
gekeken wordt naar de interactie tussen het eco-
nomische, juridische en ideologische leven. Maar 
daar is een zekere afstand voor nodig. Als je te dicht 
bij commerciële stakeholders en hun geldstromen 
in de buurt komt, dan transformeert dat je denken. 
Dan word je een instrument van het economische 
leven. Dan ben je geen universiteit meer, maar een 
hogeschool in dienst van multinationals. En dat is 
wel een beetje gebeurd.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven? “In de fis-
cale economie worden studenten veelal opgeleid 
om het bedrijfsleven te helpen zo weinig mogelijk 
belasting af te dragen. Daarmee wordt een heel dui-
delijk bedrijfseconomisch belang gediend. Terwijl 
een academicus de waarom-vraag hoort te stellen. 
Belasting is een vorm van herverdelen en het mi-
nimaliseren van die belasting gaat ten koste van 
publieke diensten. Waarom zou je de overheid weg-
zetten als vijand? De overheid legt de weg aan tot 
aan de voordeur van de onderneming. De overheid 
zorgt voor het rechtsleven. De overheid neemt de 
werkloosheid op zich. De belasting minimaliseren 
als doel op zich is kortzichtig en immoreel.”

Dat klinkt alsof studenten niet opgeleid worden 
tot vrije denkers, maar tot slaafjes van het kapi-
taal. “Dat zijn jouw woorden.”

U vindt van niet? “De universiteit is een onderne-
ming geworden, volledig in lijn met het oprukken-
de financieel kapitalisme in de rest van de samenle-
ving. Daar horen bepaalde wetten bij: dat je studen-
ten zo snel mogelijk klaar moet stomen voor de ar-
beidsmarkt en dat je als wetenschapper zakelijk en 
efficiënt moet zijn. De financiering is daarbij heel ↘



The issue. Corporations such as Shell and Deloitte are increasingly contributing financially 
to the research being conducted at EUR. This has prompted us to ask financial ethicist Aloy 
Soppe: just how independent is Erasmus University these days? 
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Business far too prominent 
at Erasmus University

Let’s get the most important question out of the 
way first. Is the university still an independent 
institution? “No, not completely independent. It 
should be, though. It should be an institution whe-
re students are taught to think independently, and 
where people take a critical look at how the eco-
nomic, legal and ideological communities interact. 
But that takes a certain amount of distance. If you 
get too close to commercial stakeholders and their 
funding, your way of thinking will be transformed. 
You’ll become a tool of the business community. You 
will no longer be a university, but rather a university 
of applied sciences hired by multinationals. Which 
is kind of what happened.”

Can you give an example of that? “Fiscal economi-
cs students are generally trained to help the busi-
ness community pay as little tax as possible. This 
clearly serves the business community’s financial 
interests, even though academics should be asking 
why. Taxation is a way to redistribute wealth, and 
minimising the tax paid by companies goes at the 
expense of public services. Why would you consider 
the government an enemy? It’s the government who 
builds the road that leads to your company’s front 
door. It’s the government who ensures that we have 
a legal system. It’s the government who pays for 
unemployment. It is short sighted and immoral to 
help companies reduce the amount of tax they pay.”

You make it sound like students are not being 
trained to become free thinkers, but rather to be 
slaves to capital.“Those are your words.”

You don’t think so? “Universities have become en-
terprises, completely in line with the increasingly 
prevalent financial capitalism we see in the rest of 
society. This comes with certain rules. For instan-
ce, students must be prepared for the job market 
as quickly as possible, and academic staff must be 
business-like and efficient. Furthermore, funding 

has become highly centralised. We are all fighting 
for a small share of the same money. As a result, 
many academics are spending more time writing 
research proposals and engaging in politics than 
actually conducting research.” 

Those applications for funding often involve pri-
vate funding, i.e., projects which are funded by 
companies. Universities are expected to pour some 
of their own money into such research projects. 
According to critics, this leaves increasingly little 
money for research projects not proposed by com-
panies. Is that a bad thing? “There’s nothing wrong 
with companies asking universities questions. 
Universities must be involved in society. However, 
we should ask ourselves how exactly our compa-
ny-imposed research agenda is coming about. I 
had a quick look at professors holding endowed 
chairs (i.e., professors who are not paid by the uni-
versities who employ them – ed.). In 1985, only 4 
percent of all the professors working at Dutch uni-
versities held endowed chairs. Now we’re up to 21 
percent. These professors bring in a few hundreds 
of thousands of euros and work part time, comple-
ting research projects with the help of some PhD 
students.”

Are you saying these people are appointed profes-
sors because they bring in a lot of money? “Yes. Of 
course, they must hold doctorates and have publis-
hed a few articles, but it’s obvious that universities 
sometimes value the funding over the professor’s 
academic quality.”

Can you list any examples of such professors?  “I’d 
rather not, if you don’t mind.”

Why not?  “I’m not concerned with these people, but 
rather with the fundamental question of whether so-
meone is primarily an investigator or rather a part-
ner, managing director or supervisor of a compa-↘ ↘
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erg gecentraliseerd: we moeten met z’n allen vech-
ten om dezelfde pot met geld. Veel wetenschappers 
zijn daardoor meer bezig met onderzoeksvoorstel-
len en politiek dan met het daadwerkelijke onder-
zoek zelf.” 

Bij die aanvragen gaat het vaak om derde geldstro-
men: projectfinanciering door bijvoorbeeld bedrij-
ven. Van universiteiten wordt verwacht dat ze een 
deel van hun eigen geld in dit onderzoek steken. 
Volgens critici is hierdoor steeds minder budget 
beschikbaar voor ‘vrij’ onderzoek. Is dat erg? “Op 
zich is er niets mis mee als het bedrijfsleven met 
vragen komt. Een universiteit moet naar de samen-
leving getrokken worden. Maar we moeten ons wel 
afvragen hoe de bijbehorende onderzoeksagenda 
precies tot stand komt. Ik heb even naar de bijzon-
der hoogleraren gekeken (hoogleraren die niet door 
de universiteit betaald worden, red.): in 1985 was 
dat maar 4 procent van de totale hoeveelheid hoog-
leraren aan Nederlandse universiteiten, nu zitten 
we op 21 procent. Die komen met een paar ton bin-
nen, vaak in deeltijd, om met de hulp van PhD’s een 
onderzoeksopdracht te klaren.”

Die worden hoogleraar omdat ze een zak geld mee-
nemen? “Ja. Je moet natuurlijk wel gepromoveerd 
zijn en een aantal publicaties gehad hebben, maar 
je ziet dat de universiteit de geldstroom soms be-
langrijker vindt dan de kwaliteit van de hoogleraar.”

Kunt u een naam noemen?  “Daar ga ik me niet aan 
wagen.”

Waarom niet? “Het gaat niet om die mensen, maar 
om de fundamentele vraag of iemand primair on-
derzoeker is, of vooral partner, directeur of commis-
saris bij een bedrijf. Want vaak zijn ze het allebei. 
Samenwerking met het bedrijfsleven brengt kennis 
naar binnen, maar de focus glijdt naar buiten. Vaak 
is de wetenschap niet meer de droom, het einddoel. 
Ik heb ze gezien: de deeltijdhoogleraren die – steeds 
jonger en getalenteerder – de leerstoel gebruiken 
als een opstapje naar de ‘echte’ carrière in het be-
drijfsleven.”

Bedrijven beïnvloeden niet alleen de onder- ↘
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ny. Because often they are both. Collaboration with 
the business community is bringing us knowledge, 
but our focus is slipping outwards. All too often, sci-
ence is no longer the dream, the ultimate goal. I’ve 
seen them – increasingly young and talented part-
time professors who are using the chairs they hold 
as a stepping stone to a ‘real’ career in business.”

Companies are not just affecting our research 
agenda. They are also trying to recruit the young 
talent which can be found at universities. To this 
end, companies such as Unilever, Deloitte and 
NautaDutilh are contacting study societies and 
student clubs at an early stage and paying for 
boozy get-togethers and events. Is this a harmful 
development?  “As far as I’m concerned, it isn’t. It’s 
a cheap way for these companies to recruit talented 
youngsters who then go and work their arses off for 
these companies for a few years. Given the oppor-
tunity, all of my students will go to London or New 
York. I always tell them they must experience these 
things for themselves… only to find out that it won’t 
make you happy.”

Contrary to the business community, the Dutch 
Socialist Party was not welcome on our campus 
last spring. It was not allowed to hand out flyers 
for a debate on independence in science. According 
to EUR’s spokesperson in a letter to the Party, 
the University withheld its permission because 
Erasmus University…  “…. does not take a political 
stand? Get out of here!”

SP said: how strange that we are being told to pack 
our bags, while major corporations are seemingly 
welcomed with open arms here.  “While I don’t see 

SP as a party which has any long-term solutions to 
societal issues whatsoever, I must admit it is com-
pletely right about this. Politicians are part of so-
ciety. Therefore, we must allow them entry to our 
university, just like we do the business community. 
Students are grown-ups who can make up their own 
minds about which flyers to accept. Incidentally, I 
wonder if the same thing would have happened 
if the party in question had been VVD, the Dutch 
Liberal Party.”

What do you mean?  “I don’t think it was entirely 
an accident that it was SP who has banned from 
our university. Erasmus University is the epitome of 
pragmatism. We’re proud of this and it attracts stu-
dents, but it doesn’t promote modernisation.”

You teach financial ethics and compliance to finan-
cial law students. Is that a subject they even want 
to learn?  “One might say that it takes them a while 
to understand why the subject is important. After 
all, you attend a university to become successful, 
which means making money in business.”

Is that something students should be ashamed of?
“No, I think it’s healthy to feel the need to have a ca-
reer. However, it is the education institution’s duty 
to give students an academic education. Therefore, I 
feel that philosophy and ethics must be an integral 
part of the degree and that students must be taught 
why it is. We are the only Master’s degree in finance 
in the Netherlands offering ethics as a compulsory 
subject. Other degrees offer the odd lecture at most, 
which is no more than a cosmetic measure.”

What kind of advice would you like to give Erasmus 
University’s brand new Chair of the Executive 
Board? “Ensure that all stakeholders are represen-
ted at the university in a democratic manner. It’s 
fine that we have the business community on our 
campus, since it is our largest customer, but right 
now, this party is far too prominent. Give your other 
stakeholders an active say in the matter, as well. Ask 
representatives of student unions and members of 
academic staff to join the Executive Board. Such de-
mocratisation may result in a loss of efficiency, but 
will prove more sustainable in the long term.” ↙

‘It’s obvious that universities 
sometimes value the funding 
over the professor’s academic 
quality'  ↘ Aloy Soppe
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zoeksagenda, ze azen ook op het jonge talent dat 
op de universiteit rondloopt. Daarvoor zoeken de 
Unilevers, Deloittes en Nauta-Dutilhs studie- en 
studentenverenigingen al vroeg op en betalen zij 
mee aan borrels en evenementen. Is dat schade-
lijk?
“Wat mij betreft niet. Die partijen halen op deze 
manier heel goedkoop getalenteerde jonge men-
sen op, die zich vervolgens een paar jaar helemaal 
wild werken voor zo’n bedrijf. Als mijn studenten de 
kans krijgen, gaan ze allemaal naar Londen of New 
York. Ik zeg altijd tegen ze: je moet het gezien heb-
ben. Om er vervolgens achter te komen dat je daar 
niet gelukkig wordt.”

In tegenstelling tot het bedrijfsleven was de SP af-
gelopen voorjaar niet welkom op de campus om te 
flyeren voor een debat over onafhankelijkheid in de 
wetenschap. De redenatie van de universiteit was, 
aldus een woordvoerder van de EUR in een brief 
aan de SP: de Erasmus Universiteit is… “….politiek 
waardevrij? Nee toch!”

De SP zei: raar dat wij weggestuurd worden, terwijl 
grote bedrijven hier ruim baan lijken te krijgen. 
“Zonder de SP ook maar enigszins te zien als een 
partij die op de lange termijn oplossingen biedt voor 
maatschappelijke problemen: hier heeft zij volledig 
gelijk. De politiek is onderdeel van de samenleving. 
Die moeten we dus, net als het bedrijfsleven, toe-
laten op de universiteit. Studenten zijn volwassen 
mensen die de keuzevrijheid hebben om welke flyer 
dan ook aan te nemen. Het is trouwens de vraag of 
dit ook gebeurd was als het om de VVD ging.”

Hoe bedoelt u dat? “Het lijkt mij niet geheel toe-
vallig dat het de SP is die weggestuurd wordt. De 
Erasmus Universiteit is het summum van zakelijk-
heid. Daar zijn we trots op en daar trekken we stu-

'Je ziet dat de 
universiteit de 
geldstroom soms 
belangrijker vindt 
dan de kwaliteit 
van de hoogleraar'  
↘ Aloy Soppe
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denten mee. Maar het is niet waar de vernieuwing 
vandaan komt.”
U doceert Financiele ethiek & Compliance  aan 
studenten Financieel Recht. Zitten die daar op te 
wachten? “Je kunt zeggen dat het even duurt voor 
ze het belang van het vak inzien. Je gaat nu eenmaal 
naar de universiteit om succesvol te worden. En dat 
betekent geld verdienen in het bedrijfsleven.”

Is dat iets waarvoor de studenten zich moeten 
schamen? “Nee, de behoefte om carrière te maken 
lijkt me gezond. Maar het is de taak van de aanbie-
der van het onderwijs een academische vorming 
mee te geven. Maak filosofie en ethiek daarom een 
integraal onderdeel van de studie en leg uit waarom 
je dat doet. Wij zijn de enige financiële master in 
Nederland waar ethiek verplicht is. Bij andere op-
leidingen zijn het op zijn best enkele verdwaalde 
colleges. Dat is een doekje voor het bloeden.”

Wat zou u de kersverse collegevoorzitter van de 
Erasmus Universiteit als advies geven? “Zorg dat je 
op democratische wijze alle belanghebbenden ver-
tegenwoordigd hebt op de universiteit. Het is pri-
ma als het bedrijfsleven op onze campus rondloopt, 
want het is je grootste afnemer, maar nu is die partij 
veel te dominant. Laat ook je andere stakeholders 
actief meebeslissen. Vraag vertegenwoordigers van 
studentenvakbonden en van wetenschappelijke 
medewerkers in het college van bestuur. Die demo-
cratisering leidt misschien tot een verlies van effici-
entie, maar is op termijn veel duurzamer.” ↙
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Gesubsidieerd apenkooien
Bij de woorden ‘cultureel erfgoed’ denk ik aan bouwwerken 
als de Taj Mahal, de uitgehouwen stad in Jordanië of aan 
folkloristische tradities als regendansen, olieworstelen en 
paalwerpen. Ik las dan ook met enige scepsis het kranten-
bericht van enkele weken geleden, waarin staat dat studen-
tenverenigingen zijn toegevoegd aan de lijst van nationaal 
cultureel erfgoed.
Bij het lezen moest ik meteen terugdenken aan de jaren die 
ik bij mijn studentenvereniging heb doorgebracht. Ik ben 
blij dat ik ooit lid ben geworden en zie mijn clubgenoten nog 
steeds iedere maand, maar om nu te zeggen dat mijn ver-
enigingstijd heeft bijgedragen aan mijn culturele vorming: 
nou nee.
Naar de buitenwereld toe worden studentenverenigingen 
nogal eens gepresenteerd als elitair en als hoeders van 
traditie en intellectuele ontwikkeling. Elitair zijn de meeste 
studentenverenigingen nog altijd: studeer je niet aan een 
hogeschool of een universiteit, dan blijven de deuren van 
de vereniging voor jou gesloten, met uitzondering van een 
enkel open feest. Ook staan de meeste studentenverenigin-
gen bol van de protocollen en tradities, vaak in de vorm van 
ongeschreven regels.
Maar van culturele of intellectuele verrijking heb ik in al die 
jaren weinig gemerkt. Rond verkiezingen werden er debatten 
georganiseerd, maar dat was het wel zo’n beetje. In de 
hypermasculiene atmosfeer die in de meeste Nederland-
se studentenverenigingen heerst, wordt een discussie nu 
eenmaal sneller beslecht met een bierdouche of braspartij 
dan met een afsluitend referaat. Geen wonder dat sommige 
oude ballen mij destijds in een nostalgische kramp wezen op 
de tijden dat er op de soos nog een leestafel was te vinden. 
De intellectuele nieuwsgierigheid legt het vrijwel altijd af 
tegen het conformistische karakter van een studentenver-
eniging: ook ik had binnen korte tijd mijn frisse poldercoupe 
verruild voor een studentikoze downforcemat.
Alle wervende praatjes over unieke mentorensystemen 
ten spijt, studentenverenigingen zijn vooral plekken waar 
jongvolwassenen gesubsidieerd kunnen apenkooien. En dat 
is maar goed ook, want sommige zaken die zich op studen-
tenverenigingen voltrekken, zijn buiten de muren van de 
sociëteit aanleiding voor een hartig woordje met oom agent.
Dus laten we, ondanks de bestempeling tot nationaal erf-
goed, van studentenverenigingen niet méér verwachten dan 
van de gemiddelde bierkeet of hangplek elders in het land. 
Je legt er waardevolle contacten en maakt er vrienden voor 
het leven, maar als je Hochkultur wilt, kun je beter naar het 
museum gaan. En als je je studentenpas laat zien, krijg je 
nog korting ook.

Giorgio Touburg is promovendus aan de Rotterdam School 
of Management.

Wild and subsidised fun
When I come across the words “cultural heritage”, I tend 

to think of buildings such as Taj Mahal, that Jordanian city 

carved from rocks or folkloric traditions such as rain-dan-

cing, oil-wrestling and caber-tossing. So it was with some 

scepticism that I read a newspaper report published several 

weeks ago, stating that student clubs have been added to our 

national cultural heritage.

While reading the article, my mind was immediately cast back 

to the years I spent at my student club. Don’t get me wrong, 

I’m glad I once joined and I still see my fellow club members 

every month, but to say that the time I spent at my club con-

tributed to my cultural education would be a lie.

To the outside world, student clubs are often portrayed as 

bastions of elitism and guardians of tradition and intellectual 

development. Well, it’s true that most student clubs are still 

quite elitist: if you don’t attend a university or university of 

applied sciences, you won’t even be allowed to enter a student 

club, with the exception of the odd “open” party. It’s also true 

that most student clubs have tons of protocols and traditions, 

generally in the shape of unwritten rules.

But I can’t say I ever noticed any cultural or intellectual 

enrichment in all those years. A few debates at election time – 

that was about the size of it. After all, in the hyper-masculine 

atmosphere which is rife at most Dutch student clubs, debates 

tend to be settled by means of beer showers or sanctioned 

brawls rather than by means of summary speech. No wonder 

that a few senior members pointed out to me in a fit of nos-

talgia that the club house once had a reading table. When it 

comes to it, intellectual curiosity is hardly ever a match for the 

conformist quality of a student club. I, too, soon swapped my 

provincial crew cut for a more student-like downforce mullet.

Despite the recruiters’ nice promises about unique mentoring 

systems, student clubs are mostly places where young adults 

can have wild and subsidised fun. And that’s a good thing, be-

cause some things which happen at student clubs would result 

in an unpleasant lecture from your friendly neighbourhood cop 

outside the walls of a club house.

So, despite our student clubs having been added to our 

national heritage list, let’s not expect any more from them 

than from your average beer hall or young-adult hang-out 

elsewhere in the country. Student clubs are places where you 

make valuable contacts, not to mention friends for life, but if 

it’s Hochkultur you’re after, you’re better off visiting a museum 

or two. They’ll even give you a discount if you show them your 

student ID.

Giorgio Touburg is a PhD candidate at the Rotterdam School 

of Management.
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K oopkracht van studenten in 2017 het 
hardst getroffen”. Zo kopt het persbe-
richt van studentenbelangenorganisatie 
ISO eind augustus. Volgens zijn koop-
krachtberekening gaan studenten er 

hard op achteruit, onder andere door de afschaffing van 
de basisbeurs en de stijgende collegegelden. EM vraagt 
zich daarom af: weten eerstejaars wat hun te wachten 
staat en hebben zij de benodigde financiële maatrege-
len getroffen om het hoofd boven water te houden? Om 
daarachter te komen, vulden 138 studenten een vragen-
lijst in over hun situatie en hun verwachtingen. 
Laten we beginnen met een geruststelling: studenten 
zijn aardig op de hoogte van wat het studentenleven 
kost, ook al zijn ze over het algemeen net iets te po-
sitief. Zo calculeren studenten gemiddeld 31 euro per 
maand in voor vervoerskosten naast de ov-kaart, terwijl 
het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 

Huishoud-
boekje  
studenten 
redelijk op 
orde
Huurkosten en collegegeld blijven 
stijgen, de basisbeurs is afgeschaft en 
studenten lenen steeds vaker. Toch 
lukt het hun om overzicht te houden 
in deze financiële storm, blijkt uit 
onderzoek van EM. 

Maandelijkse kosten voor uitwonende studenten vol-

gens onderzoek van Nibud (links) en de schatting door 

eerstejaars uitwonende studenten van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam (rechts)

Hoe ouders hun kinderen helpen bij hun financiële 

situatie, volgens het platform Wijzer in geldzaken 

(links) en volgens eerstejaarsstudenten (rechts)

tekst JOLENE MEIJERINK
beeld UNIT20

↘
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Monthly costs for students who live away from 

home, according to Nibud (left) and the guess by 

first-year students of the Erasmus University 

Rotterdam (right)

How parents help their children with their financial situation, 

according to the financial platform “Wijzer in geldzaken” (left) 

and the first-year students (right)

↘

Room rent rates and tuition fees are rising, 
standard student grants have been abolished 
and students are increasingly being forced to 
borrow money. Even so, they generally 
manage to stay on top of their finances, an 
EM survey shows. 

S tudents are greatest victim of purchasing 
power decrease in 2017.” This was stu-
dents’ interest group ISO’s headline at the 
end of August. According to ISO’s purcha-
sing power calculations, students will 

be hit the hardest, partially due to rising tuition fees 
and the abolition of the standard student grant. Given 
these circumstances, EM‘s editors found themselves 
wondering – do first-year students know what they are 
getting into, and have they made sufficient financial 
arrangements to keep their heads above water? In or-
der to help us find out, 138 students completed a sur-
vey on their situation and their expectations. 
Let’s start with a reassurance. Generally speaking, 
students have a pretty good idea of the costs associ-
ated with being a student, although they tend to be 
just a little too optimistic. For instance, students ex-
pect their monthly public transport expenses which 
are not covered by their public transport chip cards 
to amount to €31, although the National Institute for 
Family Finance Information (Nibud) puts the figure at 
€55 per month. A further discrepancy between wishful 
thinking (the amount first-year students believe they 
will spend each month) and reality (the monthly aver-
age calculated by Nibud) can be observed in the money 
students expect to spend on health insurance premi-
ums. Nibud believes the monthly average to be €97, 
whereas the students expect only €57. 
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(Nibud) een gemiddelde aanhoudt van 55 euro. Een 
ander verschil tussen droom (wat eerstejaars denken 
maandelijks uit te geven) en daad (het gemiddelde dat 
het Nibud uitrekende) zit in de verwachte zorgverzeke-
ringskosten: Nibud verwacht een maandelijks bedrag 
van 97 euro, tegenover de 57 euro die studenten incal-
culeren. Er zijn ook kosten die studenten juist hoger in-
schatten dan het Nibud, zoals voor de huur. Studenten 
verwachten gemiddeld 376 euro per maand kwijt zijn, 
terwijl het Nibud een gemiddelde aanhoudt van 366 
euro. Verder verwachten studenten maandelijks 98 
euro op studieboeken- en benodigdheden kapot te 
slaan, terwijl het instituut er maar 57 euro per maand 
voor rekent. En dan zijn er nog kleding en schoenen: 
studenten rekenen op 73 euro per maand, Nibud 47. 
Volgens Nibud-woordvoerder Annemarie Koop denken 
studenten over het algemeen dat ze hun financiën beter 
op orde hebben dan hun niet-studerende leeftijdsgeno-
ten. “Maar met verzekeringen zijn ze onbekend. Ze we-
ten niet precies wat begrippen als eigen risico, premie 
en voorwaarden inhouden.”

Te hoog ingeschat
Het inzicht van studenten in de te verwachten kosten 
zal een hele geruststelling zijn voor de ouders die hun 
kroost nu langzaam loslaten in de grote boze wereld. Die 
zijwieltjes gingen er dan ook niet zomaar af, maar pas 
na een flinke voorbereiding. Zo gaf een overgrote meer-
derheid van de ouders aan dat zij hun kinderen hebben 
voorbereid op het zelfstandig wonen, volgens een on-
derzoek deze zomer van platform Wijzer in geldzaken, 
een initiatief van het ministerie van Financiën. Het 

'Mijn ouders springen 
alleen bij als ik echt in de 

problemen kom'
 ↘ Pim Spaanjaars

Pim Spaanjaars 
(18, first-year Econo-
metrics)

“I live with two other people 
in an apartment in Capelle, 
which costs me 450 euros 
per month. I’m borrowing 
the maximum amount of one 
thousand euros per month 
from DUO. From now on, that 
will be deposited into my bank 
account each month. Because 
I’ve only just turned eighteen, 
I won’t receive any money for 
the first few months, which 
kind of sucks. 
I think that amount will be 
more than enough for me to 
make ends meet, although 
nearly half of it will obviously 
go towards my rent. Of course, 
my expenses will occasionally 

exceed my loan. For that rea-
son, I definitely intend to get 
a side job, such as maths and 
physics tutoring. 
My parents have told me that 
as long as things continue to 
go well, they will not pay any 
of my expenses. They feel it’s 
my own responsibility, and 
that I must make my own ar-
rangements. However, should 
I really get into difficulty, they 
will help me out. That’s a reas-
suring thought. 
Once I complete my degree, 
I will obviously have a fairly 
significant debt of some 48 
thousand euros, plus interest. 
That’s not great, but that’s 
life. Thankfully, econometrics 
graduates have pretty decent 
job prospects, so I’m not too 
worried.”

↘

Pim Spaanjaars 
(18, eerstejaars 
Econometrie)

“Ik woon met twee anderen in 
een appartement in Capelle. 
Daar betaal ik 450 euro in de 
maand voor. Via de studiefi-
nanciering leen ik het maxi-
male bedrag van duizend 
euro. Dat krijg ik straks elke 
maand op mijn rekening ge-
stort. Omdat ik net achttien 
ben geworden, gebeurt dat 
de eerste paar maanden nog 
niet. Dat is wel balen. Van dat 
geld kan ik volgens mij prima 
rondkomen. Al gaat natuurlijk 
bijna de helft al op aan mijn 
kamer. Natuurlijk zullen mijn 
uitgaven er weleens bovenuit 

komen. Daarom wil ik er ook 
zeker bij gaan werken, zoals 
bijles wis- en natuurkunde ge-
ven. In eerste instantie betalen 
mijn ouders niet mee, hebben 
ze gezegd. Ze vinden dat het 
mijn eigen verantwoordelijk-
heid is en dat ik het zelf moet 
regelen. Als ik echt in de pro-
blemen kom, springen ze wel 
bij. Dat is een fijne gedachte. 
Aan het eind van mijn studie 
heb ik natuurlijk een behoor-
lijk hoge schuld van zo’n 48 
duizend euro en wat rente er-
bovenop. Dat is niet leuk, maar 
het is niet anders. Gelukkig is 
het banenperspectief voor af-
gestudeerde econometristen 
best oké, dus ik maak me geen 
zorgen.”

tekst en fotografie  SANNE VAN DER MOST
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Conversely, students believe certain expenses to 
be greater than Nibud’s calculations would seem 
to indicate. For instance, students expect to pay an 
average monthly rent of €376, even though Nibud 
puts the figure at €366. Furthermore, they belie-
ve to spend €98 per month on textbooks and other 
things they require for their studies, although Ni-
bud claims €57 per month is more likely. The same 
thing is true for clothes and shoes: students count 
on a monthly expense of €73, whereas Nibud puts 
the number at €47. According to Nibud spokesper-
son Annemarie Koop, many students believe that 
they have their finances straighter than their peers 
who do not attend university. “But they know less 
about insurance policies. They don’t know exactly 
what concepts such as deductibles, premiums and 
terms and conditions mean.”

Overestimated expenses
Parents who are having difficulty letting their 
children move into the world will be comforted by 
the knowledge that their kids have a pretty good 
idea of their expected expenses. Clearly, these 
parents do not allow their children to move out 
without giving them some small measure of pre-
paration. For instance, a very significant majority 
of parents indicated that they had prepared their 
children for living independently, according to a 
study conducted this summer by the “Wijzer in 
geldzaken” (More Sensible with Money) Platform, 
which was established by the Ministry of Financial 
Affairs. The study surveyed parents whose children 
are about to move out or are planning to do so in 
order to attend uni. The study showed that three 
out of five parents had sat their children down in 
order to identify expected income and expenses 
with them. 
For its part, EM’s survey also showed that parents 
are actively involved in their children’s finances. 
Ninety-two students reported discussing their fi-
nances with their parents. One hundred and seven 
students said they receive financial support from 
their parents, the average monthly contribution 
being €529. This includes payments towards the 
students’ tuition fees, health insurance premiums, 
textbooks and rent. 

Financial tips
According to ISO’s purchasing power calculati-
ons, it is mainly rent rates and tuition fees which 
are straining students’ budgets, since both go up 
each year. The Minister of Education has admitted 
as much, but is of the opinion that students must 
simply take out bigger loans. “So basically, you’re 
saddling students with debts that will be huge by 
the time they graduate,” said ISO President Jan 
Sinnige. “Surely that can’t be a solution?”
Therefore, ISO hopes that Minister of Education 
Jet Bussemaker will unveil new measures to make 
things easier for students on the day of the 

↓ EM onderzoek
Aan het onderzoek van EM deden 138 studenten 

mee, waarvan 58 mannen en 80 vrouwen. 62 deel-
nemers woonden nog thuis, 78 zaten al op kamers 

of waren dat van plan. 

↓ EM survey
One hundred and thirty-eight students completed 

EM’s survey: 58 males and 80 females. Sixty-two 
respondents still lived with their parents; 78 had 

moved out or were intending to do so. 

529
euro per maand

Eerstejaars studenten ontvangen gemiddeld 529 
euro per maand van hun ouders / First-year 
students receive on average 529 euros per month 
from their parents

ERASMUS MAGAZINE
RESULTATEN ONDERZOEK

↘

61%
heeft lening 
bij DUO

61% van de eerstejaarsstudenten 
heeft een lening bij DUO / 61% of 
the first-year students has a 
student loan via DUO
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onderzoek werd uitgevoerd onder ouders van kinderen 
die het huis gaan verlaten of van plan zijn dat te doen 
om te gaan studeren. Drievijfde van de ouders is met 
hun kind aan tafel gaan zitten om de verwachte in- en 
uitkomsten op een rij te zetten. 
Dat ouders actief bezig zijn met de financiën van hun 
kinderen, blijkt ook uit het EM-onderzoek. 92 studen-
ten melden dat zij de financiën met hun ouders bespra-
ken. Bij 107 studenten springen de ouders bij, met een 
gemiddelde maandelijkse bijdrage van 529 euro. Daar 
zitten onder andere betalingen bij voor het collegegeld, 
zorgverzekeringen, studieboeken en de huur. 

Financiële tips
Volgens de koopkrachtberekening van het ISO zorgen 
vooral de huurkosten en de collegegelden voor een flin-
ke druk op de financiën van studenten, aangezien beide 
jaarlijks stijgen. De minister erkent dat ook, maar vindt 
dat studenten dan maar meer moeten gaan lenen. “Dan 
zadel je studenten dus op met een grote schuld aan het 
einde van hun studententijd. Dat is toch geen oplos-
sing?” aldus ISO-voorzitter Jan Sinnige.
Het ISO hoopt daarom dat onderwijsminister Jet 
Bussemaker tijdens Prinsjesdag met maatregelen komt 
om studenten tegemoet te komen. “Bevries bijvoor-
beeld de collegegelden aan het begin van de studie van 
de individuele student, zodat die weet waar hij of zij 
aan toe is,” bepleit Sinnige. 
En de studenten die nu net zijn begonnen? Wat raadt 
Sinnige deze groep aan? “Zorg in ieder geval dat je alle 
mogelijkheden die DUO aanbiedt, goed bekijkt. Vraag 
bijvoorbeeld een aanvullende beurs aan, ook al ↘

558
euro per maand

De gemiddelde lening van eerstejaarsstudenten is 
558 euro per maand / The average student loan 
of first-year students is 558 euros per month.

ERASMUS MAGAZINE
RESULTATEN ONDERZOEK

Percentage ouders dat financiële ondersteuning 

geeft aan hun kinderen volgens landelijk Nibud-

onderzoek (links) en onderzoek van EM onder 

eerstejaarstudenten Erasmus Universiteit (rechts).

Percentage of parents that give financial support to 

their children, according to national Nibud research 

(left) and research by EM among first-year students 

at Erasmus University (right).

COLLEGEGELD / 
COLLEGE FEE

ZORGVERZEKERING / 
HEALTH INSURANCE

BOEKEN / BOOKS

BOODSCHAPPEN / 
GROCERIES

HUURKOSTEN / RENT

39%

33%

21%

12%

8% 20%

21%

47%

52%

71%
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King’s annual speech (20 September). “For instance, en-
sure that tuition fees don’t go up after students embark 
on their degrees, so that they know what they will be 
expected to pay down the track,” Sinnige advocates. 
And what about those students who have just embar-
ked on their degrees? What would Sinnige advise them 
to do? “Make sure that you take a good look at all the 
plans offered by DUO, at the very least. For instance, 
apply for a supplementary grant, even if you think you’-
re not eligible for one. For you may not be eligible at 
present, but terms and conditions do change,” ISO’s 
President suggested. “Also take a look at the extra al-
lowances you may be eligible for. To do so, check out 
the websites hosted by the government, the municipal 
authorities and the universities.”

Get your expenses straight
EM’s study showed that if EUR students should fall on 
hard times financially, nearly half of respondents in-
tend to spend less money on clothes and going out. In 
addition, they intend to resolve potential or actual over-
drafts by getting a job, working more hours, or borro-
wing more money. Twenty-nine respondents indicated 
that they expected the former strategy to prevent them 
from incurring debts. Students who have a student loan 
expect to owe on average well over €20,000 after obtai-
ning their degrees. 
In closing, Nibud spokesperson Annemarie Koop provi-
ded one more tip on how to limit the damage. “At least 
once in your time at uni, draw up a financial overview. 
Not only will it help you get a better understanding of 
what you are spending each month, but it will tell you 
what income is missing. For instance, many students 
forget to apply for a health insurance allowance, even 
though the application process is very straightfor-
ward.” She also recommends checking all your bank 
statements once in a while to get an idea of what with-
drawals are being made. “If you do that, you may find 
that you are still paying membership fees for a club in 
your parents’ village, even though you haven’t attended 
a club event for years. Going through all these individu-
al withdrawals will really help you make useful decisi-
ons. If you’re still short on cash, it will help you deter-
mine what to cut down on.” ↙

'I mainly regard my student 
loan as an investment'
 ↘ Eva Lange

Eva Lange 
(17, first-year Law)  

“I’m currently borrowing mo-
ney from DUO. Some of this 
will later be repaid by my pa-
rents, as this proved to be the 
cheapest solution at the cur-
rent interest rate. Of course, I 
will have run up quite a debt 
by the time I graduate, but I 
mainly regard that as a solid 
investment. I will pay off my 
debt once I get a job. 
I still live with my parents, 
which is obviously much che-
aper. However, I’m also doing 
it because I want to check in 
this first year whether I actu-
ally like my degree course. If 
so, I definitely intend to move 

out next year, which will ob-
viously cost more. In order to 
earn a bit on the side, I work 
at a tapas restaurant. I’m not 
earning a lot of money, but I’m 
having a great time! 
I spend most of my money on 
holidays, clothes and my stu-
dies. Other than that, I don’t 
spend too much. If I were ever 
to run out of money, I’d cut 
down on clothes first. I gene-
rally buy sensibly, but every 
now and then I’ll buy some-
thing I don’t need at all, such 
as an extra pair of trousers. 
In addition, I’m saving for my 
tuition fees and for the room 
I’ll start renting next year. I 
think it’s only sensible to plan 
ahead.”

Eva Lange 
(17, eerstejaars 
Rechten) 
“Ik leen nu geld van DUO en 
mijn ouders betalen later een 
deel terug. Dat was voorde-
liger met de huidige rente. 
Natuurlijk heb ik aan het 
eind van mijn studie een hoge 
schuld opgebouwd. Maar ik 
zie dat vooral als een goede in-
vestering. Als ik een baan heb, 
betaal ik het wel weer terug. 
Wonen doe ik nog thuis. Dat 
is natuurlijk veel goedkoper. 
Maar daarnaast wil ik het eer-
ste jaar ook aankijken of ik 
de studie wel leuk vind. Als 
het bevalt, wil ik volgend jaar 
zeker op kamers. Dan ben ik 

natuurlijk meer geld kwijt. 
Om bij te verdienen werk ik 
in een tapasrestaurantje. Dat 
verdient niet heel goed, maar 
is vooral heel gezellig. 
Het meeste geld geef ik uit 
aan vakanties, aan kleren en 
aan mijn studie. Verder valt 
het wel mee. Als ik krap kom 
te zitten, zou ik het eerst be-
zuinigen op kleding. Ik let 
meestal wel op, maar soms 
koop ik iets dat ik helemaal 
niet nodig heb, zoals een ex-
tra broek. Ik spaar daarnaast 
voor mijn studie en voor mijn 
kamer volgend jaar. Een bé-
tje vooruitkijken is wel ver-
standig.”
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denk je dat je er niet voor in aanmerking komt. Het 
kan namelijk zo zijn dat dit nu niet zo is, maar dat de 
voorwaarden veranderen,” adviseert de voorzitter. “Kijk 
ook naar de toeslagen waar je eventueel recht op hebt. 
Bezoek daarvoor de sites van overheid, gemeentes en 
universiteiten.”

Zorg voor overzicht
Mochten EUR-studenten tóch krap bij kas komen te zit-
ten, dan wil bijna de helft van de deelnemers als eerste 
bezuinigen op uitgaan en kleding, blijkt uit het EM-
onderzoek. Ook willen ze bij een dreigend tekort (meer) 
gaan werken en (meer) gaan lenen. Die eerste maatre-
gel zorgt ervoor dat 29 deelnemers geen schulden ver-
wachten te maken. De schuldenaren voorzien een ge-
middelde studieschuld van ruim 20 duizend euro na het 
behalen van hun diploma. 
Nibud-woordvoerder Annemarie Koop geeft nog een af-
sluitend advies om de schade binnen de perken te hou-
den. “Maak minstens één keer een financieel overzicht. 
Dat zorgt er niet alleen voor dat je beter kunt zien wat 
je maandelijks uitgeeft, maar ook wat er ontbreekt aan 
inkomsten. Zorgtoeslag wordt bijvoorbeeld vaak ver-
geten, terwijl je dat heel gemakkelijk kunt aanvragen.” 
Ook vindt zij het belangrijk om een keer al je rekenin-
gen na te lopen om duidelijk te krijgen wat er maande-
lijks wordt afgeschreven. “Dan blijkt bijvoorbeeld dat 
je nog steeds betaalt voor een lidmaatschap van een 
vereniging in het ouderlijk dorp, terwijl je daar al jaren 
niet meer komt. Als je al die losse bedragen op een rij 
zet, kun je echt goede keuzes maken. Kom je nog tekort, 
dan kun je ook bepalen waar je op kunt bezuinigen.” ↙

Houda Boulakhrif 
(18, first-year business 
administration student)

“My parents live in Rotterdam 
and I’m enjoying living with 
them. Why spend a lot of mo-
ney on an expensive room 
when I can live comfortably 
at home? Especially during 
my first year. I will take out a 
student loan in the future. Not 
that my parents can’t afford to 
pay my fees, because they’re 
also paying for my clothes. I 
must pay my tuition fees and 
my textbooks myself, though. 
Fortunately, they have sa-
ved money for me all my life, 
which will see me through 
my first year at the very least. 
It’s a nice buffer. As for what 
happens after that, I’ll cross 

that bridge when I find it. My 
parents taught me well how 
to deal with money. I was gi-
ven some money of my own 
at a fairly young age, which 
gave me reasonably sensible 
spending habits. They taught 
me that if I really want to have 
something, I must save mo-
ney for it and prioritise, which 
may involve refraining from 
doing certain things. But they 
also taught me that it’s some-
times good to pay a little extra 
for high-quality products. I 
spend most of my money on 
going out for dinner or drinks. 
Every day, I’ll bring home-ma-
de sandwiches with me, only 
to pop into SPAR to get myself 
a nice bun. Perhaps that’s not 
the smartest thing to do, but I 
do love it!”

Houda Boulakhrif 
(18, eerstejaars 
Bedrijfskunde)

“Mijn ouders wonen in 
Rotterdam en ik woon nog 
gezellig thuis. Waarom zou 
ik veel geld uitgeven aan een 
dure kamer als ik ook lekker 
thuis kan wonen? Dat geldt 
vooral in het eerste jaar. 
Voor mijn studie ga ik in de 
toekomst wel een lening af-
sluiten. Niet dat mijn ouders 
het niet kunnen betalen, 
want ze betalen ook mijn 
kleding. Maar mijn studie 
en mijn boeken moet ik zelf 
betalen. Gelukkig hebben ze 
mijn hele leven voor me ge-
spaard. Dat is in elk geval ge-
noeg voor het eerste jaar. Een 
mooie buffer dus. Daarna zie 

ik wel verder. 
Mijn ouders hebben me 
goed geleerd hoe ik met geld 
om moet gaan. Ik kreeg al 
vrij jong mijn eigen geld. 
Daardoor ben ik best verstan-
dig geworden met uitgeven. 
Ze leerden me: als je iets écht 
graag wilt hebben, dan moet 
je daar voor sparen en prio-
riteiten stellen, dus ook be-
paalde dingen laten. Maar ze 
leerden me ook dat kwaliteit 
soms meer mag kosten. 
Het grootste deel van mijn 
geld geef ik uit aan uit eten 
gaan en gezellig wat drinken. 
Ik neem iedere dag brood 
van thuis mee, maar dan ga 
ik toch naar de SPAR om een 
broodje te halen. Dat is mis-
schien niet zo verstandig, 
maar wel lekker.”

'Waarom veel geld 
uitgeven aan een dure 

kamer als ik ook lekker 
thuis kan wonen?'

 ↘ Houda Boulakhrif
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Ik ben net begonnen met studeren, maar 
heb absoluut geen zin in al dat corpora-
le gedoe. Ik sluit me dus niet bij een stu-
dentenvereniging aan. Benadeel ik mezelf 
daarmee?
Groene spoorknor uit Barendrecht

Raar maar waar: zowel bij de Erasmus School 
of Economics als bij de opleiding Sociologie 
is hier - voor zover de woordvoerders kunnen 
overzien - nooit onderzoek naar gedaan. Dit 
is dus een prima onderwerp voor een scriptie 
of promotie. Onthouden die vraag.
Kijken we buiten de campus, dan is er een 
Britse studie die laat zien dat leden van 
studentenverenigingen betere resultaten 
halen vanwege de hogere sociale integratie, 
maar Rotterdam is bepaald geen Oxford. Wel 
kent Nederland een stevige correlatie tussen 
‘verenigingslid’ en ‘succesvolle carrière’: 
tweederde van invloedrijk Nederland was het 
ooit, en ook het bestuur van het bedrijfsleven 
kent buitenproportioneel veel reünisten.
Gelukkig voor jou is er een tussenweg, vertelt 
Inez de Jong, praeses bij het Rotterdam-
sch Studenten Gezelschap. “Bij het RSG 
begrijpen we heel goed dat je geen zin hebt in 
dat ‘corporale gedoe’. Onze vereniging heeft 
daarom bijvoorbeeld geen ontgroening.” 

 
In de drie jaar dat ik hier studeer is mijn 
fiets nu zes (of meer, ik ben de tel kwijt) 
keer gejat. Ik koop daarna altijd een legale 
fiets, omdat ik denk dat ik anders de cri-
minaliteit in stand houd. Maar is dat über-
haupt waar?
Alexander Passchier, Rotterdam

Ja, dat is waar, weet wijkagent Marjolein 
Streng van politie-eenheid Rotterdam. “De 
oorzaak van fietsdiefstal is onder meer dat 
studenten niet veel willen betalen voor een 
fiets. Want als er geen kopers zijn, is er ook 
geen markt voor gestolen fietsen!” Fietsen-
dieven gaan namelijk altijd naar locaties waar 
zij makkelijk fietsen kunnen stelen, maar ook 
kunnen doorverkopen. “Een van die plekken 
is daar waar studenten zijn, want daar is er 
vraag naar.” 
Rest de vraag: hoe scoor je gegarandeerd 
een legale fiets? Ja, mijd natuurlijk absurd 
goedkope stalen rossen. Streng tipt verder: 
controleer bij het landelijk fietsdiefstalregis-
ter of de fiets gestolen is, kijk of het originele 
slot is vervangen of beschadigd en check of 
het framenummer onleesbaar is.

I’ve just arrived at this university, but I really 
don’t feel like any of that fraternity-like non-
sense, so I’m not joining a student society. 
Is that going to prove disadvantageous in 
any way?
Don’t Feel Like Being Hazed, Barendrecht

As far as both schools’ spokespersons can tell, 
neither the Erasmus School of Economics nor 
the Sociology department has ever looked into 
this. In other words, this would be an excellent 
subject for a thesis. While there are no data on 
EUR students, there is a British study which 
shows that members of student societies are 
more successful due to their higher degree of 
social integration, but Rotterdam is not exactly 
Oxford. That said, there is a clear correlation in 
the Netherlands between “members of student 
societies” and “successful careers”: two-thirds 
of Dutch people wielding great influence were 
once members of student societies, and a 
disproportionate percentage of high-ranking 
managers in the business community were 
once new club members waiting to be initiated, 
too. Fortunately for you, you can strike a happy 
medium, says Inez de Jong, Chairwoman of 
the Rotterdamsch Studenten Gezelschap. “We 
perfectly understand that you don’t feel like 
any of that ‘fraternity-like nonsense’. For that 
reason, our society doesn’t haze first-year 
members, among other things.” 
 
 
I’ve been a student here for three years now, 
during which time I’ve had six bicycles sto-
len. When that happens, I always buy a bike 
from a reputable vendor, because I think I’ll 
support criminals if I don’t. But is that ac-
tually true?
Alexander Passchier, Rotterdam

Yes, that is true, says Marjolein Streng, a 
community policewoman with the Rotterdam 
Police Service. “One of the causes of bike theft 
is the fact that students are unwilling to pay 
much for their bikes. Because if there is no 
demand, there won’t be a market for stolen 
bikes!” Bicycle thieves always seek out places 
where it’s easy to steal and sell bikes. “One of 
those spots is wherever students are, because 
there’s a demand for bikes there.” 
So how do you get a bike that’s guaranteed to 
be legal? Well, obviously by not buying absurdly 
cheap bicycles. Other tips from Officer Streng: 
check the bike with the national bike theft reg-
istry, check if the original lock was replaced or 
damaged, and see whether the frame number 
has been rendered illegible.

Lieve EM, Dear EM,

tekst / text INGE JANSE
beeld / image UNIT20

Hoe slim studenten ook zijn, alles weten 
doe je nooit. Voor alle prangende vragen 
kun je daarom voortaan bij EM terecht. 
Want wát je ook wilt weten, EM weet raad.

Ook een vraag voor EM? Mail naar 
erasmusmagazine@em.eur.nl met als 
onderwerp: lezersvragen

No matter how clever students are, 
they can’t know everything. So if you 
have any pressing questions, by all 
means ask EM. Because whatever it is 
you want to know, EM will be able to 
help you!

Got a question for EM? E-mail it to 
erasmusmagazine@em.eur.nl, putting 
‘readers’ questions’ in the subject line



↙
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Domino Determann onderzocht discrete-keuze-
experimenten, een onderzoekstechniek om te 
achterhalen hoe mensen afwegingen maken tussen 
alternatieven. Op woensdag 28 september 
promoveert ze aan het Erasmus MC op haar 
proefschrift Discrete Choice Experiments for Health 
Policy: Past, present, and future. 

Je zit op een verjaardag 
naast je oom. Hoe leg je 
hem in een paar zinnen 
uit wat je hebt onder-
zocht?

“Iedereen moet bijvoorbeeld jaar-
lijks een zorgverzekering kiezen 
en maakt daarbij afwegingen. In 
mijn onderzoek boots ik dat na door 
mensen de keuze tussen twee zorg-
verzekeringen voor te leggen. Als 
de verzekeraar begrijpt wat mensen 
belangrijk vinden bij het kiezen tus-
sen die verzekeringen, kan hij het 
product beter aan laten sluiten op 
de wensen van de consument.”

Wat heeft de wereld aan je proef-
schrift?
“Ik weet het niet, hoor. Toen ik sol-
liciteerde was het idee: wat vindt de 
patiënt belangrijk? Dat leek me ont-
zettend nuttig om te onderzoeken. 
Achteraf denk ik dat mensen – en ik 
ook – vooral voor zichzelf promove-
ren. Ik zal niet beweren dat mijn on-
derzoek niet nuttig is. Maar ik heb 
nu ook weer geen nieuw medicijn 
tegen kanker ontdekt. Uiteindelijk 
draait het voornamelijk om publice-
ren en je eigen H-index, dus de im-
pact van die publicaties. Om ervoor 
te zorgen dat je onderzoek wordt 
opgepikt, moet je echt zelf nog een 
slag maken.”

Wat was het absolute dieptepunt 
tijdens je onderzoek de afgelopen 
jaren?
“Onderzoek gaat nooit zoals je ver-
wacht. Je plan wordt hoe dan ook 

in de war geschopt. In mijn geval 
bijvoorbeeld door een vertraging in 
het verkrijgen van een deel van de 
data. Je denkt iets in september af 
te hebben, maar kan er in februa-
ri pas mee beginnen. Dat was niet 
per se een dieptepunt, maar wel het 
meest frustrerende in de afgelopen 
jaren.”

Hoe heb je jezelf beloond toen je 
proefschrift af was?
“Dat is maar raar aan promoveren: 
na vier jaar is het voor iedereen 
groot feest. Dat heb je in geen en-
kele andere functie. Ik heb het nog 
niet gevierd. Dat komt pas als mijn 
laatste artikel is geaccepteerd en de 
verdediging achter de rug is. Dan 
ga ik met mijn vriend drie weken 
langs de grote nationale parken in 
het westen van de Verenigde Staten 
reizen.”

Lees dit artikel niet 
(of wel?)

tekst TIM FICHEROUX
foto LEVIEN WILLEMSE

De cover
“De cover was een idee van mijn vader. 
Hij heeft kunstacademie gedaan en las 
al mijn artikelen. Vanwege onze per-
soonlijke band wilde ik graag dat hij iets 
zou ontwerpen. De tekst, Don’t read this 
dissertation (alternatively: choose to do 
so), geeft goed weer hoe discrete-keu-
ze-experimenten werken.”
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Domino Determann looked into discrete choice 
experiments, a research methodology designed to 
determine how people make comparative assessments 
between alternatives. On Wednesday, 28 September, 
she will be awarded her doctorate at Erasmus MC for a 
dissertation entitled Discrete Choice Experiments for 
Health Policy: Past, Present, and Future. 

Imagine you’re seated next to 
your uncle at a birthday par-
ty. How do you explain to him 
in a few sentences what your 
research was all about?

“For instance, everyone has to 
choose a health insurance company 
once a year, which involves weig-
hing the pros and cons of various 
health insurance plans. My rese-
arch replicated these considerati-
ons by giving people a choice of two 
different health insurance plans. If 
an insurer understands what peop-
le value when picking a plan, he will 
be better able to create a product 
which meets the consumer’s requi-
rements.”

How will the world benefit from 
your dissertation?
“Oh, I don’t know... When I applied 
for my PhD position, I had the fol-
lowing idea: what is important to 
the patient? Which struck me as 
an extremely useful research pro-
posal. In hindsight, I think that 
many people – including myself – 
get PhDs for themselves. I won’t say 
that my research isn’t useful, but 
on the other hand, I did not exactly 
discover a new drug to treat can-
cer, either. At the end of the day, it 
is mainly about getting published 
and getting a decent h-index, which 
measures the impact of your publi-
cations. It will take quite a bit more 
work for your research actually to 
be noticed by others.”

What was the absolute low point 
of your research in these last few 
years?
“Research never pans out the way 
you’re expecting. Something will 
happen that will play havoc with 
your plans. In my case, it was a de-
lay in obtaining some of my data. I 
was expecting to finish something 
by September, but couldn’t get star-
ted on it until February. That wasn’t 
a nadir, per se, but it was the most 
frustrating aspect of the last few 
years.”

How did you reward yourself once 
you had completed your disserta-
tion?
“That’s one of the weird things 
about getting your doctorate: you 
have this big party after four years’ 
work. You don’t get that in any other 
job. I have not yet had my celebrati-
on. I’ll have it once my final article 
has been accepted for publication 
and once I’ve defended my disserta-
tion. After that, my boyfriend and I 
are going on a tour of the major na-
tional parks in the western United 
States for three weeks.”

Don’t read this article 
(or do so, anyway)

text TIM FICHEROUX
photo LEVIEN WILLEMSE

The cover
“The cover was my father’s idea. He is 
an art school graduate who has read all 
my articles. Because of our personal 
relationship, I wanted him to design so-
mething. The text, Don’t read this dis-
sertation (alternatively: choose to do 
so), is a good reflection of how discrete 
choice experiments work.”



tekst en foto SANNE VAN DER MOST

Voor alles is een eerste keer: eindexamen 
doen, zonder je ouders op vakantie, 
een studie uitkiezen én Eurekaweek 
lopen. Dat laatste zat er voor Eline 
helaas niet in. “Ik weet pas sinds kort 

dat ik ingeloot ben voor Criminologie. Daardoor 
was ik te laat voor de Eurekaweekkaartjes. Wel 
jammer, maar ook weer niet zo erg. Ik woon vlakbij 
Rotterdam en ik kom er regelmatig om te shoppen. 
Dus ik ken de stad al best goed.” De mensen kent 
ze daarentegen nog niet. “Behalve één jongen van 
mijn middelbare school.”

Lekker goedkoop
Het is daarom extra spannend als Eline op maan-
dag voor de allereerste keer naar college gaat. Voor 
dag en dauw stapt ze op de fiets naar Alblasserdam, 
waar ze de bus naar de Kralingse Zoom neemt. 
Een trip die - als het meezit - drie kwartier in be-
slag neemt. Eline is daar nuchter over. “Ik zat op 
het gymnasium in Dordrecht, dus reizen ben ik wel 
gewend. Voorlopig zit ik nog goed bij mijn ouders. 
Het is lekker goedkoop en mijn zus woont ook nog 
thuis.”

Op zich interessant 
Zaal M1-12, waar Inleiding in de Rechtsweten-
schappen wordt gegeven, is groot en zit bomvol 
criminologiestudenten, maar ook met rechtenstu-
denten die voor nu even zijn toegevoegd. Eline is 

niet onder de indruk. Ze tuurt omhoog de zaal in 
en kiest een plekje ergens in het midden van het 
midden. Na afloop van vier uur college is Eline be-
hoorlijk uitgeteld. “Op zich interessant hoor, al die 
verschillende rechtsgebieden. Maar zo lang naar 
dezelfde docent luisteren, viel niet mee. Dat wordt 
nog wel even wennen.” Datzelfde geldt voor het 
studeren zelf. “Niet dat ik per se voor een negen ga. 
Met een zesje ben ik al blij. Maar ook daarvoor moet 
ik er veel tijd insteken en andere dingen laten. Ik 
speel gitaar en ik trad ook op als singer-songwriter. 
Dat zit er voorlopig niet in.”

De kop is eraf
In het Erasmus Paviljoen tankt Eline even bij met 
een cappuccino. “Straks werkgroep. Wel balen dat 
ik nog geen wettenbundels heb. Die zijn thuisbe-
zorgd toen ik al de deur uit was, hoorde ik net van 
mijn moeder. Voorlopig doe ik het dan maar even 
met kopieën. Van andere boeken trouwens ook 
hoor. Anders wordt het veel te duur.” 
Om bij te verdienen, werkt Eline bij de Jumbo in 
Papendrecht. “Ik sta bij de kaas en de worst. Dat 
is best leuk, want we hebben een gezellig team. 
Vanavond moet ik weer.” Na de werkgroep – zonder 
wettenbundel, maar gelukkig wel met een aardi-
ge medestudent bij wie ze mag meekijken - haast 
Eline zich naar de Kralingse Zoom, de bus en de 
fiets. Thuis scoort ze nog even een snelle hap en 
gaat dan door naar de kaas en worst. De kop is eraf. 

Duizenden studenten schreven zich dit jaar voor het 
eerst in bij de EUR. Vorige week begon die nieuwe fase in 
hun leven, bij de een met trillende knieën en bij de ander 
fluitend. Ergens daartussenin bevindt zich de 17-jarige 
criminologiestudent Eline Rodenburg uit Nieuw-Lekker-
land. EM liep een dagje met haar mee.  

Een dag uit het 
leven van een 
eerstejaarsstudent
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→ Eline Rodenburg uit 
Nieuw-Lekkerland  
Eline Rodenburg from
Nieuw-Lekkerland
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There’s a first for everything: sitting your 
finals, going on holiday without your 
parents, choosing a study program-
me and taking part in Eurekaweek. 
Unfortunately, Eline had to miss out on 

the latter. “I only recently heard that I had drawn 
a winning lot for Criminology. As a result, I regis-
tered too late for Eurekaweek. Which is a shame – 
but it isn’t a disaster or anything. I live very close to 
Rotterdam, and I regularly visit it for a day of shop-
ping. So I more or less know my way around the city 
already.” She doesn’t know the people here, though. 
“Except for one boy from secondary school.”

Nice and cheap
That’s why Eline’s very first lecture on Monday pro-
mises to be quite exciting. At the crack of dawn, 
she’ll hop on her bike to cycle to Alblasserdam, from 
where she will take the bus to Kralingse Zoom. If 
everything goes according to plan, the trip will take 
around 45 minutes. Eline can’t get too worked up 
about this. “My gymnasium [similar to a grammar 
school, ed.] was in Dordrecht, so I’m used to travel-
ling. For the time being, I don’t mind staying at my 
parents’. It’s nice and cheap and my sister’s still li-
ving at home too.”

Quite interesting 
The spacious hall M1-12, where students attend 
the Introduction to Law lecture, is filled to capacity 
with a mix of Criminology students and Law stu-
dents who have been added for the occasion. Eline 
isn’t particularly impressed. She looks around and 
settles on a spot somewhere in the middle of the 

central area. Fast-forward 4 hours to the end of the 
lecture and Eline is beat. “It’s quite interesting in 
itself – all these different legal disciplines. But it’s 
not easy to listen to the same lecturer for such a 
long time. This will take some getting used to.” And 
the same applies to studying itself. “It’s not that I’m 
set on scoring 9 out of 10 each time round. I’ll be 
happy with a 6 too. But I’ll still have to put a lot of 
time into this, which means giving up other stuff 
until later. I play the guitar and I used to perform 
live as a singer-songwriter. I’ll have to put that on 
hold for the time being.”

Underway
Eline refuels with a cappuccino at the Erasmus 
Pavilion. “I’m off to a seminar shortly. It’s a bum-
mer that I couldn’t pack my Law books yet. My 
mother just told me they came in the post after I 
had left this morning. So I’ll have to make do with 
photocopies for the moment. I’ll be doing this with 
other books too, by the way. Otherwise it all gets 
way too expensive.”
To earn some extra money, Eline has a part-time job 
at a Jumbo supermarket in Papendrecht. “I work 
at the cheese and sausages counter. It’s a pretty 
nice job, because we have a fun team. I’ll be wor-
king this evening too.” After the seminar – without 
a book of her own, although fortunately, a friend-
ly fellow student shared his book with her – Eline 
hurries off to Kralingse Zoom for her bus and bike 
ride home. Back home, she’ll get a quick bite to eat, 
and afterwards it’s off to the cheese and sausages 
counter. Her studies are officially underway.

Thousands of new students enrolled in a Bachelor pro-
gramme at EUR this year. Last week, they embarked on 
this new chapter in their lives – some with shaky legs, 
others without a care in the world. The 17-year-old Cri-
minology student Eline Rodenburg from Nieuw-Lekker-
land is somewhere in between. EM tagged along with 
her for the day. 

A day in the 
life of a first-year
student

→ 07.30 uur. Alblasserdam. 
“Dit is wel weer even heel 
vroeg, zo net na de vakan-
tie”   
7:30 a.m. Alblasserdam. 
“Getting up this early ta-
kes some getting used to, 
right after the 
holidays.”
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↓ 09.00 uur. Collegezaal M1-12. “Over een jaar zit-
ten hier vast veel minder studenten. Ik ben be-
nieuwd hoe het mij bevalt” 
9:00 a.m. M1-12 lecture hall. “I’m sure there will be 
a lot less people sitting here a year from now. I 
wonder how I’ll like it here.”

← 07.50 uur. Bushalte. “Als je in Nieuw-
Lekkerland woont, moet je altijd ver reizen” 
7:50 a.m. The bus stop. “When you live in 
Nieuw-Lekkerland, you have to travel for just 
about everything.”
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←13.50 uur. Op weg naar de werkgroep. “Wat 
een hoop gebouwen. Gelukkig weet ik zo’n 
beetje waar ik zelf les heb, dus verdwalen zal 
ik niet.” 
1:50 p.m. On her way to the seminar. “What a 
lot of buildings. Fortunately, I more or less 
know where my lectures are, so I don’t ex-
pect to get lost.”

→ 13.15 uur. Erasmus Paviljoen. “Even bijko-
men in het Erasmus Paviljoen. Wat een relax-
te plek. Hier ga ik zeker vaker zitten” 
1:15 p.m. Erasmus Pavilion. “Chill out for a bit 
at Erasmus Pavilion. What a relaxed place. 
I’ll definitely be going here more often.”

31

‘Zo lang naar 
dezelfde docent 
luisteren valt 
niet mee’
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↓ 18.35 uur. Jumbo Papendrecht. “Mijn ouders 
betalen mijn studie. Maar het is toch fijn om 
mijn eigen geld te verdienen voor extraatjes.”

↓ 6:35 p.m. Jumbo Papendrecht. “My parents 
are paying for my studies. But I still like 
earning my own money for the little extras.”

'I still like earning 
my own money 
for the little 
extras'
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Het leven in slaap dromen

Toen hij nog jong was, wilde hij ouder zijn. Hij droom-
de over later en over alles wat hij nog wilde doen. Ik 
zou willen, ik zou willen: zonder zijwieltjes fietsen, zelf 
bepalen hoe laat ik naar bed ga, spierballen hebben. Ik 
zou willen dat ik kon autorijden en bier mocht zuipen 
– zonder dat ik bij het afrekenen een vals identiteitsbe-
wijs moet laten zien. 
En toen hij studeerde, wilde hij de tijd doorspoelen, 
zoals bij een cassettebandje waarop eigenlijk alleen 
het laatste liedje leuk is, tot het moment dat hij met 
zijn afstudeerhoedje nog in zijn hand op het vliegtuig 
zou stappen en het hoedje hartstochtelijk de lucht in 
zou gooien. Hij zou willen dat hij nooit meer hoefde 
te studeren en zich nooit meer druk hoefde te maken 
over een slecht cijfer.
Met het einde van zijn studie in zicht, waande hij zich 
daarom al in zijn villa in Palau, midden in de Grote Oce-
aan, werkend op het strand met zijn laptop op schoot. 
Eenmaal aangekomen voelde hij de wind door zijn natte 
haren, de zon op zijn huid en de lichte druk op zijn 
schouders van de huur die hij nog moest betalen. Hij at 
alles dat zijn moeder hem altijd verboden had en bleef 
nachten wakker – ondanks dat hij al veel eerder had 
willen slapen, maar zijn studieschuld bleef maar door 
zijn hoofd spoken. Hij kocht zoveel bier als hij wilde, 
maar dronk het eigenlijk niet meer op, omdat hij dead-
lines en afspraken had die belangrijker waren dan een 
avondje zuipen met zijn vrienden. En als hij ’s avonds 
stond af te wassen, bedacht hij zich dat hij helemaal 
geen pensioen opbouwde en dat hij in Nederland 
alweer drie jaar lid was van de postcodeloterij, maar 
helemaal geen Nederlandse postcode meer had.
Ik zou willen, dacht hij toen, ik zou willen dat die dead-
lines konden worden opgeschoven, dat de huur zichzelf 
betaalde en dat ik nooit aan die studieschuld begon-
nen was. Ik zou willen dat ik nog studeerde en me 
alleen zorgen hoefde te maken over het behalen van 
een goed cijfer. Ik zou willen, dacht hij, ik zou willen dat 
ik het cassettebandje nog één keer terug kon draaien. 
Want toen hij oud was, wilde hij jonger zijn. Maar toen 
was het al te laat.

Moo Miero is student aan de Erasmus School of Law

Dreaming about life

When he was young, he wanted to be older. He 
dreamed about later and about everything he 
wanted to do. I’d like, I’d like: to cycle without 
training wheels, decide what time I go to bed, 
have muscles. I’d like to be able to drive a car or 
drink beer – and without having to show a false 
ID when I buy it. 
And when he was studying, he wanted to fast 
forward time, like on a tape on which you only 
like the last track, until the moment when he is 
about to step onto the plane, still clutching his 
mortar board, before joyfully throwing it into 
the air. He’d never have to study again, never 
have to worry about getting a bad grade.
With the end of his studies in sight, he therefo-
re dreamed of being in his villa in Palau, in the 
middle of the Pacific, working on the beach with 
his laptop on his lap. 
When he arrived, he felt the wind through his 
wet hair, the sun on his skin and the slight 
pressure on his shoulders of the rent that was 
still due. He ate everything his mother had 
always told him not to and, despite wanting 
to get to sleep much earlier, he spent wakeful 
nights thinking about his study debt. He bought 
as much beer as he wanted, but didn’t finish 
them because deadlines and meetings were 
more important than an evening drinking with 
friends. And over the washing up in the evening, 
he remembered that he wasn’t contributing to 
a pension and that he’d been a member of the 
postcode lottery in the Netherlands for three 
years, but no longer had a Dutch postcode.
I’d like, he thought, I’d like those deadlines to 
be extended, that the rent would pay itself and 
that I’d never started on that student loan. 
I’d like to be studying again and only worrying 
about getting a good grade. I’d like, he thought, 
I’d like to replay that tape one last time. Becau-
se when he was old, he wanted to be younger. 
But then it was too late.

Moo Miero is a student at Erasmus School of Law
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Alumni van de Erasmus Uni-
versiteit verdienen na vijf 
tot tien jaar werkervaring 
gemiddeld zo’n 97.000 
euro, ontdekten de Tele-

graaf en AD dankzij een persbericht van 
salarisonderzoeksbureau Emolument. 
RTL kwam gek genoeg op basis van het 
hetzelfde onderzoek uit op 75.000 euro.  
Flinke bedragen, maar zó hoog (en zó ver-
schillend) dat je je afvraagt of ze wel klop-
pen. Vooral als je in het onderzoek ziet dat 
afstuderen aan de Zwitserse universiteit 
van St. Gallen een salaris van maar liefst 
185.000 euro op zou leveren. Gelukkig 
stelden deze titels daar geen vragen bij 
en kunnen we in dit sprookje blijven ge-
loven.
Het diploma voor zo’n salaris van drie 
keer modaal is overigens simpel binnen te 
harken: je lam zuipen tijdens de introduc-
tieweek van je universiteit is al voldoen-
de. Althans, als je de persvoorlichters van 
de Vrije Universiteit Amsterdam moet ge-
loven. Deelnemers aan de Amsterdamse 
introweek doen het aan de VU namelijk 
veel beter dan thuisblijvers, aldus een 
onderzoekje onder VU-studenten dat in 
augustus verscheen. Wie de introductie-
dagen volgde, valt minder vaak binnen 
één jaar uit (22 procent) dan degenen die 
niet meededen (33 procent). Ook haalt de 
introloper eerder zijn bachelordiploma: 
58 procent binnen vier jaar tijd, om 45 
procent onder de ‘vakantievierders’.
‘Meedoen aan de introductiedagen loont’, 
concludeerde de persvoorlichter van de 
VU daarom, die duidelijk zelf niet aan 
de introdagen heeft meegedaan. Haar 
redenering: je begint de introweek met 
een IQ van 80 en zestig goudgele pretci-
linders later word je juichend toegelaten 
tot het honoursprogramma. Op basis van 
het VU-onderzoek en het onderzoek naar 

alumnisalarissen kun je dus denken: flink 
drinken tijdens de introweek levert later 
een topsalaris op!
Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want 
van een causaal verband is in het onder-
zoek van de VU geen enkele sprake, al-
leen van correlatie. Zelfs als de voorlicht-
ster daar door een journalist op gewezen 
wordt, heeft ze het nog niet door: “Wie 
denkt dat deelname altijd tot meer studie-
succes leidt, komt bedrogen uit”, reageert 
ze. Soms dus wel, denkt zij.
Nee. Deelname aan de intro leidt nóóit 
tot meer studiesucces. Tenminste, het on-
derzoek bewijst dat niet. Wie weet doen 
goed georganiseerde studenten vaker 
mee aan introductiedagen en doen zulke 
studenten het ook beter tijdens hun stu-
die omdat ze zo goed plannen. Ook dat is 
geen bewezen causaal verband, maar er 
zijn niettemin genoeg andere, meer voor 
de hand liggende redenen waarom de ene 
student succesvoller is dan de andere.

En dan dat salaris van de EUR-alumni, 
dat op 97.000 euro zou liggen. Het on-
derzoeksbureau Emolument, dat verant-
woordelijk is voor deze conclusie, heeft 
de ruwe data openbaar op de eigen web-
site staan. Daaruit blijkt: deelnemers aan 
de ‘steekproef’ melden zichzelf aan, om-
dat zij behoefte hebben aan salarisinfor-
matie. Die krijgen ze in ruil voor hun ei-
gen gegevens. Niet bepaald a-select dus. 
Bij de meeste Nederlandse universiteiten 
is het aantal deelnemers bovendien op de 
vingers van één hand te tellen, maar de 
altijd ambitieuze EUR-alumni hebben in 
iets grotere aantallen meegedaan: maar 
liefst vijftig alumni die een carrière van 
vijf tot tien jaar achter de rug hebben. 
De steekproef is dus ook nog eens veel te 
klein om iets te zeggen over die duizenden 
afgestudeerden. Bovendien hebben sinds 
het verschijnen van het persbericht van 
Emolument meer EUR-alumni hun sala-
ris ingevoerd, waardoor hun gemiddelde 
salaris al met 30.000 euro is ‘gedaald’. Zo 
betrouwbaar was dat getal dus.  ↙ 

Leidt comazuipen 
tot rijkdom?

‘Studenten Rotterdam 
verdienen later het meest’. 
Dat was eind augustus te 
lezen bij onder andere de 
Telegraaf, Algemeen 
Dagblad, RTL Nieuws en 
regionale kranten. Goed 
nieuws dus! Of toch niet?

tekst / text ELMER SMALING 
illustratie / illustration ESTHER DIJKSTRA
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Mammoth 
drinking 
sessions make 
you rich! 
‘Rotterdam students are the hig-
hest earners later on.’ That was a 
report that appeared in the Tele-
graaf, AD, RTL Nieuws and regio-
nal newspapers at the end of Au-
gust. So good news! Or not?

Alumni from Erasmus University earn 
around 97,000 euros after working for 
between five and ten years, reported Te-
legraaf and AD, thanks to a press release 
from salary research bureau Emolument. 
Funnily enough, based on the same rese-
arch, RTL came out at 75,000 euros. Con-
siderable amounts, but so high (and such 
a contrast between results) that you won-
der whether they’ve got it right. Particu-

larly when you read in the research that 
graduates from the Swiss University of St. 
Gallen earn a salary of 185,000 euros. For-
tunately, no questions were asked and we 
can continue to believe in this fairy tale.
In fact, the degree for such a salary of 
three times the average is easy to get: 
mammoth drinking sessions during fres-
her’s week are enough. At least, if you 
believe the press officers from VU Am-
sterdam. Participants in fresher’s week 
in Amsterdam do much better at the VU 
than those who stay at home, according 
to a survey of VU students which was pu-
blished in August. Those who took part in 
fresher’s week were less likely to drop out 
within a year (22 percent) than those who 
didn’t (33 percent). Participants also got 
their bachelor’s degree sooner: 58 percent 
within four years, compared with 45 per-
cent among the ‘holidaymakers’. 
‘Taking part in fresher’s week is worth it’, 
concluded VU’s press officer, who clearly 
didn’t take part herself. Her reasoning: 
you start fresher’s week with an IQ of 80 

and sixty golden pints later, you’re chee-
red onto the honours programme. So ba-
sed on the VU survey and the research 
into graduate salaries, you might think: 
plenty of drinks during fresher’s week 
plainly delivers a top salary later on!
But of course it doesn’t work like that. 
Because there is no causal connection in 
the VU survey, only a correlation. Even 
when a journalist pointed this out to the 
press officer, the penny didn’t drop: “It’s 
not true that participation always leads to 
academic success,” she replies. But some-
times it does, she thinks. 
No. Participation in fresher’s week never 
leads to more academic success. At least, 
the research doesn’t prove that. Perhaps 
better organised students are more likely 
to take part in fresher’s week and these 
students do better because they are good 
at planning. But even that isn’t a proved 
causal connection, but there are never-
theless enough other, more obvious rea-
sons why one student is more successful 
than another.
And then that salary of the EUR alumni 
that is supposedly around 97,000 euros. 
The research bureau Emolument has po-
sted the source data on its own website. 
This shows that participants register for 
the ‘random survey’ because they need 
salary information. They get this in ex-
change for their own data. So not exactly 
a-select. 
Moreover, at most Dutch universities, the 
number of participants can be counted on 
one hand, but there were slightly more of 
the always ambitious EUR alumni: fifty 
alumni with a career spanning five to ten 
years. The random survey is also far too 
small to provide information about tho-
se thousands of graduates. Furthermore, 
since Emolument issued the press re-
lease, more EUR graduates have entered 
their salaries, causing their average sa-
lary to ‘drop’ by 30,000 euros. That’s how 
reliable the figure was. ↙ 
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Als je echt wilt weten hoe eer-
lijk iemand is, dan geef je 
hem geen vragenlijst voor 
zijn kiezen in een lab-set-
ting waarin een onderzoeker 

in witte jas staat mee te gluren. Nee, dan 
serveer je hem een levensecht dilemma in 
een omgeving waarin hij zich onbespied 
waant. Dus dat is wat gedragseconoom 
Jan Stoop doet. Hij gooit bijvoorbeeld een 
zogenaamd fout bezorgde envelop met 
daarin een smak geld door de bus. Hou-
den mensen het geld, of sturen ze de brief 
terug?
Stoop onderzoekt op deze manier of expe-
rimenten in een lab wel zo voorspellend 
zijn als we denken. Zijn experimenten 
vinden daarom plaats buiten de muren 
van de universiteit. Zo zorgt hij er na-
melijk voor dat respondenten niet door-
hebben dat ze meedoen aan wetenschap-
pelijk onderzoek. Weten ze dat wel, dan 
kunnen ze sociaal wenselijke antwoorden 
geven. En dus ging Stoop voor zijn meest 
recente studie langs de deuren, verkleed 
als postbode.

Hoe kom je aan een postbodepak? “Via 
via. Ik had het in no time bij elkaar ge-
scharreld.” 

Maar niet via de officiële weg dus. Wist 
PostNL hiervan? “Ik handel volgens het 
credo: het is makkelijker om vergiffenis 
te vragen dan om toestemming. Als ik 
dit van tevoren had aangekondigd, had 

er geheid iemand een stokje voor gesto-
ken. Ik heb het weleens geprobeerd, met 
mijn onderzoeksopzet naar een instantie 
toe. Maar je raakt meteen verstrikt in een 
web van ambtelijke doorverwijzingen. 
Niemand durft hier verantwoordelijkheid 
voor te nemen.”

Waarom is het noodzakelijk om op deze 
manier onderzoek te doen? “Het experi-
ment is de gouden standaard in de weten-
schap. Als je gerandomiseerd mensen in 
een verschillende treatment kunt krijgen, 
heb je echt een causaal effect. Wij doen 
dat eerst in het lab, maar vervolgens tes-
ten we hetzelfde in het echt. Om te kijken 
of er verschil ontstaat.”

En? “Van de zeshonderd enveloppen 
kwam iets minder dan de helft terug. Dat 
is ongeveer eenzelfde percentage als we 

in het lab vonden. Dus het lijkt hier als-
of het lab voorspellend werkt. Uit andere 
experimenten blijkt echter dat dat niet 
altijd zo is. Wat niet betekent dat ik bezig 
ben om het lab omver te halen. Op korte 
termijn is het mooi als ik daarin slaag: het 
is een sexy resultaat en het levert een top-
publicatie op. Maar het betekent ook dat 
een enorme hoeveelheid onderzoek de 
prullenbak in moet. Voor de wetenschap 
is het fijn als het lab standhoudt: het is 
een goedkope, snelle en efficiënte manier 
van onderzoek doen.”

Was er niemand die dacht: dat is mijn 
postbode helemaal niet? “Ik heb een 
keer moeten rennen voor een hond, een 
klassieker. En er is een mevrouw geweest 
die mij een paar straten achterna heeft 
gereden. Toet-toet, stond ze ineens naast 
me. Ik schrok me dood en dacht: ze heeft 
me door. Maar ze kwam de brief terug-
brengen, die ik net ‘verkeerd’ bezorgd 
had. Die heb ik, toen ze weg was, bij het 
eerste het beste huis weer door de bus ge-
gooid. Wat vaak gebeurde was dat ik een 
échte postbode tegenkwam. Die zwaaide 
dan vriendelijk, terwijl ik een halve hart-
verzakking kreeg. Een keer fietste ik per 
ongeluk langs het verzameldepot, waar 
er twintig een sigaretje stonden te roken. 
Niks aan de hand natuurlijk, maar in mijn 
hoofd was het toen chaos.”

Het betekent ook dat mensen onge-
vraagd in een experiment terechtko-

Het is een soort wetenschappelijke Bananasplit, het 
onderzoek van gedragseconoom Jan Stoop. Hij betrekt 
mensen in zijn experimenten zonder dat ze daar erg in 
hebben, bijvoorbeeld als postbode. “Natuurlijk heb ik een 
keer moeten rennen voor de hond.”
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 Over Jan Stoop
Jan Stoop is universitair hoofddocent aan de 
Erasmus School of Economics. Hij studeerde 
aan de Universiteit van Tilburg, waar hij in 2010 
promoveerde in de gedragseconomie. Afgelopen 
jaar kreeg hij de Pierson Medaille, de prestigieu-
ze prijs die eens in de drie jaar door de Koninklij-
ke Vereniging voor de Staatshuiskunde (KVS) 
wordt uitgereikt aan een jonge onderzoeker.



men. Mag dat wel? “Dat is een ethisch di-
lemma. Mijn regel is: de gemiddelde deel-
nemer moet beter af zijn nadat hij aan het 
experiment heeft meegedaan. We hebben 
eens een experiment gedaan waarbij we 
ongevraagd vierhonderd geparkeerde au-
to’s wasten. Het was de vraag of mensen 
er achteraf een vergoeding voor overhad-
den. Dan doe ik oprecht mijn best om zo’n 
auto brandschoon te krijgen. Daar kan 
niemand een bezwaar tegen hebben. En 
bij het postexperiment geven we gratis 
geld weg.”

Dit soort experimenten wordt nauwe-
lijks gedaan in het economisch onder-
zoek. Hoe komt dat? “Blijkbaar is het niet 
eenvoudig om zo’n onderzoeksopzet te 
bedenken. John List (hoogleraar Econo-
mie aan de University of Chicago – red.), 
een groot voorbeeld voor mij, is een van 
de eerste mensen die dat deed. Maar als 
je kijkt naar het aantal papers dat wordt 
gepubliceerd, gebeurt het nog veel te wei-
nig. Het vereist creativiteit. En het is hart-
stikke spannend.”

Heeft het er ook mee te maken dat som-
mige economen misschien een beetje 
zijn vergeten dat economie een soci-
ale wetenschap is? “Dat zou kunnen. 
Of mensen vinden het lastig om uit hun 
comfortzone te stappen. Waarmee ik niet 
het beeld wil schetsen dat wetenschap-
pers een beetje half slapend van het ene 
naar het andere project hoppen. Maar het 
kan toffer. Aan de andere kant: economie 
is breed hè? In mijn vakgebied gaat het 
over sociaal gedrag, en daarvoor kun je 
eenvoudig een geïsoleerd experiment op-
zetten. Maar je kunt niet zomaar aan de 
inflatieknop draaien. Als je je bezighoudt 
met de rentestand of werkloosheid, is het 
lastig om het veld in te gaan met een ex-
periment.”

Jij houdt je bezig met relatief eenvoudi-
ge concepten als eerlijkheid. Waarom?
“Het gaat om heel elementaire vragen. De 
mens is van nature goed, daar ben ik van 
overtuigd. Maar ik ben een econoom: ik 
geloof in incentives. Geef genoeg duwtjes 
in een bepaalde richting en iemand doet 
vanzelf iets ‘fouts’. Ik zet mensen voor het 
blok. Ze moeten een morele keuze maken: 
een afweging tussen hun eigen belang en 
dat van een ander. Dat vind ik superinte-
ressant. Ook omdat ik denk: wat zou ik 
zélf doen?”

Het doet mij ook wel een beetje denken 
aan het sociaalpsychologische onder-
zoek van mensen als Diederik Stapel. 
In de trant van ‘vleeseters zijn hufters’. 
Het is sexy onderzoek dat zó in de krant 
kan. “Dat is niet mijn bedoeling. Eigen-
lijk is het in het belang van mijn onder-
zoek om niet in de media te komen. Dat 
is dubbel. Ik heb natuurlijk een ego. Het 
is leuk om aan je vrienden te kunnen la-
ten zien: kijk, de BBC heeft interesse. En 
de maatschappij betaalt mij, dus moet ik 
ook laten zien wat ik doe. Maar te veel ex-
posure schaadt mijn toekomstige experi-
menten. Als heel Nederland al weet dat er 
enveloppen met geld verstuurd worden – 
bijvoorbeeld omdat ik dat bij De Wereld 
Draait Door aan tafel heb zitten vertellen 
– dan kan ik die truc niet meer toepas-
sen.”

Jij doet je veldwerk van begin tot eind 
alleen. Waarom? “Ik vind mijn werk ont-
zettend vet. Je hebt wetenschappers die 
allemaal dingen naast elkaar hebben lo-
pen, maar ik ga echt all-in voor één pro-
ject. Dat werkt goed voor mij. Daar komt 
bij: ik wil zeker weten dat het allemaal 
goed gaat. En als er iets mislukt, kan ik 
alleen mezelf de schuld geven.”

Kom ik toch nog een keer terug bij Sta-
pel. Hij verzamelde zijn data, net als jij, 
in z’n eentje. Uiteindelijk bleek hij te 
frauderen. Hoe weten we zeker dat jij 
niet alles verzint? “Weet je wat grappig 
is: toen ik nog in Tilburg zat, had ik er een 
moord voor gedaan om bij hem te mogen 
werken. Ik vond die man fantastisch – we 
hadden een heel goede vibe. Maar oké, 
het zou kunnen dat ik alles bedenk. Ech-
ter: alle sporen zijn na te gaan. Ik heb een 
lijst van alle huizen waar ik een envelop 
bezorgd heb. Je kunt bij al die huizen aan-
bellen en vragen of daar eens een envelop 
met geld fout is bezorgd. Bij het autowas-
experiment heb ik alle nummerborden 
opgeschreven. Om er zeker van te zijn dat 
we niet twee keer een auto zouden doen. 
Maar ook omdat ik wist: het is tegen-
woordig een ding dat mensen hun data 
faken. Ik snap alleen oprecht niet waar-
om je dat zou doen. Het maakt mij name-
lijk niet uit wat er uitkomt. Ik wil gewoon 
weten hoe het zit. En dat blijft. Ik ben al 
drie jaar met dat enveloppenonderzoek 
bezig. Als ik zie dat mijn coauteur nieuwe 
regressieresultaten doorstuurt, dan sta ik 
echt te popelen om daarin te duiken.”  ↙

‘Geef genoeg 
duwtjes in een 
bepaalde 
richting en 
iemand doet 
vanzelf iets 
‘fouts’
 ↘ Jan Stoop
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PostNL houdt van wel onderzoek, niet van de 
opzet
In reactie op het onderzoek van Stoop vertelt 
Hanne Kluck, woordvoerder PostNL, het jammer 
te vinden dat hij niet van tevoren contact heeft 
opgenomen. “Ook PostNL erkent het weten-
schappelijk belang van onderzoek. We vinden 
het spijtig dat onderzoeker Jan Stoop op voor-
hand geen vertrouwen heeft gehad in de reactie 
van PostNL. We hadden dan de opzet van het ex-
perimentele veldonderzoek van Jan Stoop op 
z’n merites kunnen beoordelen.”
PostNL staat dus positief tegenover medewer-
king aan het onderzoek. “Maar we waren dan 
ook daarover graag met elkaar in gesprek ge-
gaan. We hadden bijvoorbeeld onze postbezor-
gers ter plaatse goed willen informeren. En 
daarbij hadden we gekeken hoe we eventuele 
verwarring bij onze klanten kunnen voorkomen.”

Cowboys in de wetenschap
Geert Maarse interviewt regelmatig onderzoe-
kers die nét even verder gaan dan hun collega’s 
en zo academische avonturen beleven. Zo sprak 
hij criminoloog Robby Roks, die drie jaar de 
Haagse straatbende The Crips volgde. Hij leerde 
alles wat je moet weten over onder meer wiet-
kweek, drugssmokkel, pinpasfraude, afpersing, 
geweldsdelicten, illegaal wapenbezit en helikop-
terkaping. Bekijk alle artikelen op 
www.bit.ly/em-cowboys. 
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In a way, what behavioural economist Jan Stoop does is 
equivalent to a scientific candid camera show. He involves 
people in his experiments without them being aware of it. 
This time he is doing so while wearing a postman’s 
uniform. “Of course I had to run from a dog once.”

About Jan Stoop
Jan Stoop is an associate professor at the Eras-
mus School of Economics. He attended Tilburg 
University, where he received his doctorate in 
behavioural economics in 2010. Last year he was 
awarded the Pierson Medal, a prestigious award 
granted once every three years to a young rese-
archer by the Royal Association of Economists 
(KVS).

Undercover like 
a postman
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If you really wish to find out how 
honest people are, you don’t ask 
them to complete a survey in a 
lab setting where an investigator 
wearing a white coat is constantly 

spying on them. Rather, you serve them 
a real-life dilemma in an environment 
where they feel unobserved. This is what 
behavioural economist Jan Stoop is doing 
– for instance, by delivering supposedly 
misdelivered letters containing a fair bit 
of money, then waiting to see if they are 
returned to sender.
This is Stoop’s way of investigating 
whether lab research really is as predic-
tive as we believe it to be. For this reason, 
Stoop is conducting experiments outside 
the university’s walls, thus ensuring that 
his respondents are not aware that they 
are part of a study, which in turn means 
that they will not give socially desirable 
answers. For his most recent study, Stoop 
went door to door, dressed like a postman. 

How did you come by the postman’s 
uniform? “I had some help. It took me no 
time at all to get one.”

But you did not come by it the official 
way. Was PostNL aware of this? “I al-
ways act in accordance with the following 
motto: it is easier to ask forgiveness than 
to ask for permission. If I had announced 
my plan beforehand, I’m sure someone 
would have prevented me from carrying it 
out. I once tried to discuss my study de-
sign with some government agency, only 
to get caught in a web of civil servants re-
ferring me to other civil servants. No one 
is brave enough to assume responsibility 
for this sort of thing.”

Why is it necessary that studies be car-
ried out in this fashion? “The experiment 
is the gold standard in science. If you can 
test randomly chosen people under dif-
ferent circumstances, you can really de-
monstrate a causal effect. We will first do 
so in a lab, but then we will test the same 
thing outside the lab, to see if the results 
are any different.”

So, are they?  “Out of the six hundred en-
velopes we delivered, slightly less than 
half were returned, which was about the 
same percentage we found in the lab. So 
in this case, the lab results seemed to be 
predictive. However, other experiments 

have shown that this is not always the 
case. Which is not to say that I’m seeking 
to prove that lab tests are useless. In the 
short term, it would be nice if I managed 
to do so; it would be a cool finding and it 
would result in the publication of a brilli-
ant article. But it would also mean that an 
enormous number of study results would 
have to be considered useless. As far as 
science is concerned, it is a good thing if 
lab results are found to be useful, as ex-
periments carried out at labs are a cheap, 
quick and efficient way of conducting re-
search.”

In all that time, was there never anyone 
who thought, ‘Hang on, that’s not my 
postman’? “I had to run from a dog once. 
A real classic, that one. And one time the-
re was this woman who drove behind me 
for several streets. Suddenly she honked 
her horn and was right next to me. I was 
scared to death. I thought she was on to 
me. But in actual fact, she had only come 
to return the letter I had just ‘misdeliver-
ed’. As soon as she was gone, I delivered 
that letter to the nearest house. Another 
thing which happened a lot was meet-
ing real postmen, who would then give 
me a friendly wave, while I would panic 
so hard I’d nearly have a heart attack. 
Once I accidentally cycled past a PostNL 
distribution centre, where about twenty 
postmen were standing outside smoking 
cigarettes. Nothing happened, obviously, 
but there was pandemonium in my head.”

Your study involves people involuntarily 
becoming subjects in an experiment. 
Is that even allowed? “That is a bit of an 
ethical dilemma. My general rule in such 
matters is that my average study subject 
must be better off after having taken part 
in my experiment. Once we conducted a 
study which involved us washing four 
hundred random parked cars without 
obtaining their owners’ permission first, 
then asking the owners to pay us some-
thing for our efforts. I made a genuine ef-
fort to get those cars squeaky clean. Who 
could possibly object to that? And the 
postal experiment basically saw us give 
away money for free.”

This type of experiment is hardly ever 
conducted in economics research. Why 
is that? “Clearly it’s not so easy to come 
up with a study design like this. John 

PostNL likes research, but not the study design
In response to Stoop’s study, Hanne Kluck, a 
spokesperson for PostNL, indicated that she 
was sorry Stoop had not contacted PostNL be-
fore embarking on his study. “PostNL recogni-
ses the scientific importance of research. We 
are sorry that researcher Jan Stoop did not ha-
ve any confidence in PostNL’s reaction. [If he 
had submitted his plan beforehand] we could 
have judged the design of Jan Stoop’s experi-
mental field research on its merits.”
In other words, PostNL is favourably disposed 
to co-operation in the study. “But we would ha-
ve liked to discuss that with him, too. For in-
stance, we would have liked to provide our local 
postmen with all the information they needed. 
And we would have liked to discuss how to pre-
vent any possible confusion on our clients’ 
parts.”

Undercover like 
a postman



List (Professor of Economics at the Uni-
versity of Chicago – ed.) was one of the 
first persons to do so. He is a major role 
model to me. However, judging from the 
number of papers published on the topic, 
not nearly enough of these studies are 
being conducted. They require creativity. 
And they are incredibly exciting.”

Could it have anything to do with the 
fact that some economists seem to have 
forgotten that economics is a social sci-
ence? “Perhaps. Or alternatively, people 
may find it hard to get out of their comfort 
zones. Which is not to say that scientists 
hop from one project to the next while 
half asleep. It’s just that they could be 
conducting more exciting studies. On the 
other hand, economics is a broad field. 
My field of study happens to concern it-
self with social behaviour, which makes it 
easier to design an isolated experiment. 
Inflation does not have a button you can 
press. If your job concerns the interest 
rate or unemployment, you cannot just 
go out in the field and conduct an expe-
riment.”

You deal with relatively simple concepts 
such as honesty. Why? “I’m answering 
very fundamental questions. I’m convin-
ced that man is born good. However, I’m 
an economist, so I believe in incentives. 
Keep nudging a person in a certain direc-
tion and he’ll end up doing something 
‘wrong’. I force people to make decisions. 
They are forced to make ethical decisions, 
weighing their interests against someone 
else’s interests. I find that utterly fasci-
nating. Partly because I find myself thin-
king: what would I do in this situation?”

To me, it is somewhat reminiscent of 
the social psychological research car-
ried out by people like Diederik Stapel, 
who published his infamous “meat-ea-
ters-are-dicks” paper. It is cool research 
whose results any newspaper would be 
happy to report on. “It is certainly not my 
intention to carry out that type of rese-
arch. In actual fact, it’d better for my stu-
dies if they are not publicised. I’m in two 
minds about that. Of course, I have an 

ego. It’s fun to be able to tell your friends 
that the BBC is interested in your study 
results. And since I’m funded with public 
money, I’m required to show society what 
I’m doing. But too much exposure will ne-
gatively affect my future experiments. If 
everyone in the Netherlands knows that 
I’m sending envelopes containing money 
– for instance, because I’ve mentioned as 
much in De Wereld Draait Door – I will no 
longer be able to use that trick.”

You do all of your fieldwork on your 
own, from start to finish. Why is that?
“I think my work is insanely cool. There 
are scientists who work on many projects 
simultaneously, but when I’m working 
on a project, I go all out. That’s the way 
which works best for me. And moreover, 
I want to be sure that everything is going 
according to plan. And if something goes 
wrong, I’ll only have myself to blame.”

Allow me to bring up Diederik Stapel 
again... Like you, he collected all his 
data on his own. He turned out to be a 
fraud. How can we be certain that you’-
re not making it all up? “You know the 
funny thing? When I was at Tilburg Uni-
versity, I would have killed to be allowed 
to work for that man. I adored him – we 
clicked very well. But anyhow... Sure, I 
could be making it all up. However, all 
my steps can be re-traced. I have a list of 
all the houses where I have delivered en-
velopes. You could visit all those houses 
and ask if anyone had taken delivery of a 
misdelivered envelope containing money. 
When I was carrying out my car-wash ex-
periment, I wrote down all the number 
plates involved. To make sure that we 
weren’t washing the same car twice, but 
also because I knew that people fake their 
data these days. I just really don’t under-
stand why people would do such a thing. 
To me, personally, the outcomes of my 
study don’t matter. I only want to know 
how these things work. And I’ll always 
be like that. I have been involved in the 
envelope study for three years now, and 
I just saw that my co-author has passed 
on new regression results. I’m dying to 
immerse myself in those.” ↙
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‘Keep nudging a 
person in a 
certain direction 
and he’ll end up 
doing something 
‘wrong’
 ↘ Jan Stoop

Cowboys in Science
In this series of articles, Geert Maarse inter-
views researchers who take things just a tiny bit 
farther than their colleagues. For instance, he 
spoke to criminologist Robby Roks, who follo-
wed The Hague-based street gang The Crips for 
three years and so learned everything there is 
to know about growing cannabis, drug traffic-
king, debit card fraud, extortion, violent offen-
ces, illegal possession of weapons and helicop-
ter hijackings. Read all the articles on www.bit.
ly/em-cowboys. 
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In Huize Eetgezellig eet niemand alleen. 
Vrienden, fietsverkopers en Aboutaleb: 
allen zijn ze al eens gevraagd als dinner 
guest. 

Want eten moet je toch, vindt Niels van Deuren 

(28). ‘’Waarom dan niet met mensen erbij waar je 

gezellig mee kan praten?’’ Hij bedacht het dinner 

guest-principe - elke avond een gast aan tafel - 

twee jaar geleden. Als afgestudeerde. Want, zo 

merkte Niels, als ondernemer zie je je vrienden 

toch net wat minder. Ongezellig.

De muur naast de eettafel, de Wall of Food, hangt 

vol met foto’s van alle eerdere gasten. Het is 

tenslotte traditie dat elke gast vereeuwigd wordt. 

De twee andere regels: het eten staat rond 20.00 

uur op tafel en de gast vertelt een gênante anek-

dote over zichzelf óf over Niels.

Laat wordt het nooit. Huisgenoot en -kok Eelke 

van der Horst (23) zei eens tegen een Australi-

sche studente dat hij haar eruit ging zetten. ‘’I’m 

gonna kick you out. Ze stond direct op, nooit 

meer wat van haar gehoord. Dat was niet de 

bedoeling.’’

Tussen de foto’s hangt een weekschema. Zo 

houdt het huis bij wie wanneer aanschuift. Er is 

zelfs een waiting list, waar vrienden of kennissen 

op staan met volle agenda’s.

Zo'n strakke planning past bij een opgeruimd huis 

waar zelfs kunst niet ontbreekt. De poster met 

de blote vrouw en het bierglas – tekst: bottom 

up– op de achterkant van de kamerdeur verraadt 

het studentikoze verleden. Dat geldt ook voor het 

WiFi-wachtwoord: generaalpang01, vrij naar de 

gepensioneerde Kralingse snackbaruitbater.

Losjes is ook de wijze waarop dinner guests 

soms geregeld worden. Zo vroeg huisgenote Lea 

Schneider (24) laatst nog de jongen waar ze die 

dag een fiets van had gekocht, een volslagen 

vreemde. Het was leuk.

Ook een techniek: rond de klok van 18.00 uur, 

zittend in de collegezaal, de persoon rechts van 

je vragen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed 

Aboutaleb, die een paar straten verderop woont, 

ontving een uitnodiging op papier. Hij sloeg hem 

af. Rond verkiezingstijd doet het huis een nieuwe 

poging.

De voordelen van dinner guests zijn volgens 

huisgenoot Eelke legio. ‘’Het is een goede manier 

om een meisje voor een eerste date te strikken. 

Eten met je huisgenoten erbij is net wat minder 

beladen.’’ Niels, aanvullend: ‘’En de meeste 

gerechten zijn toch voor vier personen.’’ Daarom 

hoeven gasten nooit te betalen, al is een flesje 

wijn welkom.

Huiseigenaar Niels, die in december tien jaar in 

het huis aan de Oostzeedijk woont, probeerde het 

weleens, alleen wonen. ‘’Een half jaar lang. Maar 

het was niks. Dan kom je uit je werk en wat doe 

je? Werken. Doe mij dus maar huisgenoten. En 

dinner guests natuurlijk. Wel zo gezellig.’’

‘Het is een goede manier om een 
meisje voor een eerste date te 
strikken’

Huize Eetgezellig



STUDENTENHUIS STUDENT HOUSE45

‘It’s a good way 
to get a girl on a 
first date’

Eat Happy House
No one eats alone at Huize Eetgezellig. 
Friends, bike dealers, Mayor Aboutaleb: 
they’ve all been invited as a dinner guest 
at some time or other.

Because after all, everyone has to eat, according 

to Niels van Deuren (28). ‘’So why not invite a few 

people so that you can have a friendly talk over 

dinner?” Niels thought up the concept of the 

rotating dinner guest – with a different person 

pulling up a chair every evening – two years ago. 

He incidentally came up with the idea after he 

had graduated. Because, as Niels soon found out, 

when you’re an entrepreneur, you tend to see 

less of your friends than you used to, which isn’t 

much fun.

The wall next to the dining table – the “Wall of 

Food” – is covered with dozens of pictures of the 

different guests who have shared a meal with 

Niels. It has become a tradition to preserve each 

guest for prosperity. And there are two other 

rules besides: dinner is served at 8 p.m., and 

the guest is expected to tell one embarrassing 

anecdote about either him/herself or Niels.

The dinners end pretty early too. Niels’s house-

mate and today's chef Eelke van der Horst (23) 

once told an Australian student that he was going 

to throw her out. Niels: “He said, ‘I’m gonna kick 

you out.’ She immediately got up and left – never 

heard from her again. That wasn’t our intention.”

There’s also a weekly schedule pinned up between 

the pictures. This way, the housemates know 

who will be dropping in when. And they even have 

a waiting list, which is used to accommodate 

friends and acquaintances with busy agendas.

When you run a ship as tight as this, you need a 

tidy house – one that even has art on the walls. 

The poster showing a nude woman and a beer 

glass – with the motto ‘bottoms up’ – on the other 

side of the living room door is a reminder of the 

hosts’ student past. And the house’s Wi-Fi pass-

word is in the same vein: generaalpang01, a riff on 

the retired Kralingen snack bar proprietor.

They can also be equally laid-back when it comes 

to recruiting dinner guests. For example, the 

other day housemate Lea Schneider (24) invited 

the guy who had sold her a bike: a complete 

stranger. That was a nice dinner.

Another approach: if you’re in a lecture at around 

6 p.m., turn to the person sitting to your right and 

invite him or her. The Mayor of Rotterdam Ahmed 

Aboutaleb, who lives a few streets away, received 

a written invitation. He declined on that occasion. 

The house will be giving it a second try around 

election time.

According to housemate Eelke, the dinner guest 

concept offers all sorts of advantages. “It’s a 

good way to get a girl on a first date. Inviting her 

for dinner with your housemates makes it all a bit 

more relaxed.” Niels adds: “Besides, most recipes 

are for four servings.” Which is why guests eat for 

free, although they’re welcome to bring along a 

bottle of wine.

In December, Niels, who owns the house, will be 

celebrating his tenth anniversary living on Oost-

zeedijk. He’s tried living by himself before. “For 

six months. But I didn’t like it one bit. You arrive 

home from work, and what do you end up doing? 

Work. I prefer housemates. And dinner guests of 

course. The more the merrier.”
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Stijl “Mijn stijl is erg 
afhankelijk van mijn hu-
meur. Ik draag wel graag 
casual kleding. Kleding 
die niet te opzichtig is, 
met koele en warme 
tinten. Maar dat geldt 
niet als ik 's avonds uit-
ga. Ik hou ervan mezelf 
mooi aan te kleden, 
make-up op te doen en 
zo. Het heeft haast iets 
artistieks voor mij. Met 
kleding kan ik mezelf 
uitdrukken. Het belang-
rijkste is dat ik draag 
wat ik zelf leuk vind en 
me niet druk maak om 
wat anderen denken. 
Datzelfde geldt voor 
mijn haar, hoewel de 
kleur blauw eigenlijk een 
ongelukje was.”

Feminisme “Ik ben altijd 
feminist geweest. De 
sterke en onafhankelijke 
Mulan was vroeger al 
mijn favoriete perso-
nage. Ik kijk ook tegen 
mijn moeder op. Ze is 
een sterke vrouw en ze 
was nooit afhankelijk 
van mijn vader. Ik ben 
erg geïnteresseerd in 
de empowerment van 
vrouwen in derdewe-
reldlanden.”

Poëzie “Ik heb een 
passie voor literatuur 
en poëzie. Gedichten 
schrijven is mijn hobby. 
Warsan Shire, een 
Somalische dichter, en 
Clemetine van Radics, 
die via Tumblr beroemd 
is geworden, hebben 
een belangrijke invloed 
op me en zijn ook mijn 
favoriete dichters. De 

eerste schrijft over 
onderwerpen als vluch-
telingen en de twee-
deling tussen mannen 
en vrouwen. Ik vind 
alleen niet dat 
poëzie een goede 
manier is om 
maatschappe-
lijk bewustzijn 
te creëren. 
Dat doet 
afbreuk aan 
het gedicht zelf, 
vind ik.”

Gouden ringen “De 
twee gouden ringen 
die ik draag, zijn van 
mijn opa en oma die 
twee jaar geleden zijn 
overleden. Dit zijn 
hun trouwringen en ik 
draag ze omdat ik mijn 
herinnering aan hen wil 
bewaren. Ik had een 
speciale band met mijn 
oma. Ze schreef ook 
gedichten en ik had het 
geluk haar dagboeken 
te mogen lezen en deze 
overeenkomst tussen 
ons te ontdekken.”

DE FEMINIST
Lyydia Alajääskö (19)
Bachelorstudent International Bachelor
 Economics & Business Economics

THE FEMINIST
Lyydia Alajääskö (19)
Bachelor student International Bachelor Economics 
and Business Economics

Style “My style very 
much depends on 
my mood. However, I 
usually favour casual 
clothing. Pieces that 
aren’t too flamboyant, 
in cool and warm tones. 
But when I go out in the 
evening, that’s a diffe-
rent story. I love the 
process of dressing up, 
putting on makeup, etc. 
It’s almost something 
artistic to me. I find 
clothes a way to express 
myself. Most important-
ly, I dress for myself and 
not to please anyone 
else. The same applies 
to my hair, although the 
blue colour was actually 
an accident.”

Feminism “I’ve always 
been a feminist. In fact, 
the strong and indepen-
dent Mulan was always 
my favourite character 
when I was growing up. 
I look up to my Mum 
as well. She’s a strong 
woman and she never 
depended on my Dad for 
anything. I have a deep 
interest in the subject of 
female empowerment in 
Third World countries.”

Poetry “I have a passion 
for literature and poe-
try, and I write the lat-
ter as a hobby. Warsan 
Shire, a Somalian poet, 
and Clementine van 
Radics, who has become 
famous through Tumblr, 
are my major influen-
cers as well as favourite 
poets. The first one 
explores topics such as 
refugees and the dicho-

tomy between males 
and females. However, 
I don’t find poetry a 
means to bring social 
awareness. I believe this 
would take away from 
the poetry itself.”

Golden Rings “The two 
golden rings I am wea-
ring belonged to my late 
grandparents who pas-
sed away two years ago. 
These are their wedding 
rings and I wear them to 
keep their memory with 
me. I feel a special bond 
with my grandmother. 
She also wrote poetry 
and I was lucky enough 
to read her diaries and 
discover this connection 
between us.”


