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Light
This last EM of the year is about endings and new beginnings. Surprisingly often, 
the first leads to the second, as the stories in this magazine show. Saying goodbye 
to bad habits often results in a more relaxed life. Saying goodbye to your student 
town or a nice job leads to finding new challenges and discovering the beauty of 
other places. 
The same applies to science: new insights appear – whether forced by affairs, crises 
and technological progress – and oblige us to abandon old insights and theories.
But sometimes saying goodbye really is the end. The fleetingness of a new life or the 
hope of a new life in the Netherlands that results in an endless wait. Or in the tale 
of our regular Christmas storyteller, Ernest van der Kwast, who describes the loss 
of happy memories and the terrible monster called Alzheimer’s. Then hope or faith 
looks forward to a new beginning. 
At Christmas, we say goodbye to the dark days and celebrate the return of the light. 
Whether you are a believer or not, that light does come back. 

Wieneke Gunneweg, 
Editor-in-chief Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl

Licht
In deze eindejaarseditie van EM gaat het over afscheid nemen en een nieuw begin. 
Opvallend vaak leidt het eerste tot het tweede, getuige de verhalen in dit magazine. 
Afscheid van slechte gewoontes resulteert in een meer ontspannen leven. Afscheid 
van een studiestad of een mooie baan leidt tot het vinden van nieuwe uitdagingen en 
het ontdekken van de schoonheid van andere steden. 
Zo gaat het ook in de wetenschap: nieuwe inzichten komen – al dan niet gedwongen 
door affaires, crises en technologische vooruitgang – en dwingen tot het afscheid 
nemen van oude inzichten en theorieën.
Maar soms betekent afscheid nemen ook echt het einde. Nieuw leven dat maar even 
mag duren, of hoop op een nieuw leven in Nederland dat uitmondt in eindeloos 
wachten. Of zoals in het verhaal van onze vaste kerstverteller Ernest van der Kwast, 
over het verlies van mooie herinneringen en het gruwelijke monster dat alzheimer 
heet. Dan rest hoop of geloof op een nieuw begin.
Met kerst nemen we afscheid van de donkere dagen en vieren we de terugkeer van 
het licht. Gelovig of ongelovig, dat licht komt terug. 

Wieneke Gunneweg, 
Hoofdredacteur Erasmus Magazine 
gunneweg@em.eur.nl
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Wanneer we afspreken 
ligt 1 december in het 
verschiet: de dag dat 
Pauline van der Meer 
Mohr collegevoorzitter 

van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
af zal zijn. Eigenlijk vertrok ze al een bee
tje in september, toen ze begon aan haar 
functie als lid van de Executive Board 
(raad van bestuur) van Britse bank HSBC. 
Ze combineert de job, die een week per 
maand kost, met commissariaten van 
ASML, DSM en EY, en enkele bestuurse
functies in de culturele sector. Ze gaat 
daarmee voor het eerst een leven tegee
moet waarin ze geen deel meer uitmaakt 
van een organisatie, en meer haar eigen 
tijd kan indelen. 
Daar verheugt ze zich op, maar ze weet 
ook al dat ze de universiteit als werkgee
ver gaat missen, en dan vooral de mensen 
met wie ze heeft gewerkt. “Ik heb ontzete
tend leuke collega’s hier.” 

W
e meet Pauline van der 
Meer Mohr on a day 
when 1 December, the 
day on which she will 
cease to be Erasmus 

University’s Chairwoman of the Board, 
is drawing near. In a way, she kind of 
left the university in September, when 
she assumed her position as a member 
of the Executive Board of British bank 
HSBC. She is combining the banking 
job, which will take up a week of each 
month, with positions on the boards of 
ASML, DSM and EY, as well as positions 
on boards of a few cultural organisa-
tions. For the first time in her life, she 
is embarking on a life in which she is no 
longer part of one organization, but will 
have more control over her own time. 
She’s looking forward to it, but knows 
she’s going to miss her current employ-
er, the university, particularly the peo-
ple with whom she has collaborated. ‘I 

have incredibly nice colleagues here.’ 
However, she’s not sorry to turn her 
back on very slow administrative pro-
cedures. ‘It takes years to get anything 
done here.’ Although she describes her 
style of management in terms of ‘con-
sidering and discussing everything 
together, solving issues and creating 
support´, a style of management which 
would seem to be highly suited to an 
academic environment, she found the 
transition from the business communi-
ty challenging. 

What was the hardest thing to get 
used to? ‘In the business community 
you are paid to provide answers, share 
your visions, and steer the company in 
a certain direction. At universities, on 
the other hand, a lot of employees are 
great believers in doubt. Any self-re-
specting scientist cherishes doubt. Sci-
entists don’t take anything for granted; 

Ze kwam van een bank – ABN AMRO – en keert na zes jaar 
academische wereld terug naar haar oude liefde: het 
bankwezen. Maar ze vertrekt met pijn in het hart, Pauline 
van der Meer Mohr, als voorzitter van het College van 
Bestuur. Het was voor haar echter veel meer dan een 
tussenstation. “Een universiteit is ontzettend interessant; 
het gáát ergens over.”

She came from a bank (ABN AMRO), and after spending six 
years in academia, she’s returning to her first love: 
banking. But she’s certainly sad to leave, says Pauline van 
der Meer Mohr, the departing Chairwoman of the Executive 
Board. Running EUR was much more to her than just a job 
in between two other jobs. ‘Universities are incredibly 
interesting; there’s real substance there.’

Ik word zelden boos
‘I hardly ever get angry’

text GERT VAN DER ENDE EN WIENEKE GUNNEWEG  
photography SANNE VAN DER MOST
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Wat ze achterlaat, maar waar ze geen 
traan om zal laten, is het trage verloop 
van bestuursprocessen. “Het duurt echt 
jaren voor je iets voor elkaar krijgt.” Hoee
wel ze haar bestuursstijl omschrijft als 
‘alles samen bedenken, doorpraten, dine
gen oplossen en draagvlak creëren’ – een 
stijl die bij uitstek geschikt lijkt voor een 
instelling als een universiteit – was de 
overgang vanuit het bedrijfsleven pittig. 

Waar moest u het meest aan wennen? “In 
het bedrijfsleven word je betaald om ante
woorden te hebben, om visies uit te drae
gen, en om richting geven. Dan kom je bij 
een universiteit, en merk je dat de meeste 
mensen die er werken een waarde als twije
fel hooghouden. Een beetje wetenschape
per koestert de twijfel; die vindt helemaal 
niets vanzelfsprekend; die wordt ervoor 
betaald om niets vanzelfsprekend te vine
den. Dus als je dan aan komt zetten met 
een vooropgezet idee van: ‘Ik denk dat het 

ongeveer die kant op moet’, dan staan er 
meteen allemaal lieden om je heen van: 
‘Hoezo dan?’ ‘Wat zijn je aannames dan?’ 
en ‘Waarom moeten we überhaupt bewee
gen?’ Daar moest ik wel even aan wennen 
in het begin.”

In het bedrijfsleven kon u meer een soort 
verlicht despoot zijn? “Dat niet, maar 
mensen keken daar naar je op een manier 
van: ‘jij bent de baas, jij wordt betaald om 
te weten welke kant we opgaan, dus vere
tel het maar’. Als dat de verkeerde kant 
was, gingen we zeker wel in discussie 
met elkaar; het was geen Romeins leger 
met een generaal aan het hoofd. Maar het 
was makkelijker om te zeggen: ‘Jongens, 
we hebben het er genoeg over gehad, die 
kant gaan we op. En als je het er niet mee 
eens bent, dan is daar het gat van de deur.’ 
“Hier kunnen medewerkers heel lang, bee
wust dan wel onbewust, zichtbaar of niet 
zichtbaar, subversief of niet, weerstand 

they are paid not to take anything for 
granted. So if you approach them with 
a preconceived idea along the lines of, 
“I think we need to head in this direc-
tion,” their responses are likely to be: 
“But why?” “Based on what hypoth-
esis?” or “Why should we head in a 
different direction at all?” That took 
some getting used to.’

In the business community you were 
allowed to be more of an enlightened 
despot? ‘I wouldn’t put it like that, but 
people responded in a different way. 
They’d think, “You’re the boss, you’re 
paid to know in which direction we’re 
supposed to be heading, so tell us what 
to do.” If I chose the wrong direction, 
we’d end up debating; we were not 
some Roman army with a general who 
made all the decisions. But it was eas-
ier to say, “Guys, we’ve talked about it 
long enough now, and this is what ↘↘



bieden aan wat bestuurders proberen te 
doen. Daarom is het ook zo belangrijk 
dat je de strategie gezamenlijk maakt en 
dat je de decanen er medeeeigenaar van 
maakt, niet alleen van het probleem, 
maar ook van de oplossing. Je gaat gee
zamenlijk dat zoekproces in naar wat we 
proberen te bereiken en wat we echt bee
langrijk vinden. Je kunt niet als CvB in je 
eentje de zaak naar je hand proberen te 
zetten.”

Bent u daarvoor weleens op uw vingers 
getikt? “Het is meer dat alles wat je voore
stelt, doorgaans een vrij fundamentele 
discussie op gang brengt met vragen als 
‘Wat proberen we nu eigenlijk te doen?’, 
‘Wat is het probleem dat we hier aan het 
oplossen zijn?’ en ‘Wat zouden mogelije
ke oplosrichtingen zijn?’. Het metaboe
lisme van de organisatie ligt laag en dat 
kon wel wat omhoog. Het kon echt jae
ren duren voor je iets voor elkaar krijgt. 
De hele totstandkoming van het nieuwe 
strategisch plan bijvoorbeeld: alleen al 

het proces om het te bedenken heeft ale
les bij elkaar een jaar gekost. Daarna zijn 
we nog eens een jaar bezig geweest met 
het destilleren van de prioriteiten. Uiteine
delijk heb je dan wel iets waar iedereen 
achterstaat, maar dat had van mij ook in 
de helft van de tijd gemogen. In de wereld 
die ik gewend was, ging alles toch echt 
veel sneller: tsjak, tsjak, tsjak; probleem, 
oplossing, doen.”

Is dat een van de redenen waarom u 
vertrekt? “Welnee, dat heeft er helemaal 
niets mee te maken. Ik heb hier zes onte
zettend leuke jaren doorgebracht. Ik 
zou hier met alle plezier nog twee jaar 
zijn gebleven tot het einde van mijn tere
mijn. Maar omdat alle drie de CvBeleden 
tegelijk zijn benoemd, zouden we ook 
allemaal tegelijk opstappen. Dat is niet 
ideaal, want dan zit je op 1 januari 2018 
met een heel nieuw CvB. Dus hebben we 
bedacht om dat getrapt te doen, en dan 
is het logisch dat de voorzitter als eere
ste gaat. We waren nog in gesprek 
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maken op 
diversiteit’
 ↘ Pauline van der Meer Mohr



we’re doing. If you don’t agree, feel free 
to leave.” 
‘Here employees will sometimes re-
sist the changes managers are trying 
to make, be it consciously or subcon-
sciously, visibly or invisibly, subversive-
ly or otherwise, for a long time. That’s 
why it’s so important that you draw up 
strategies together and that you get the 
deans to co-own the process – not just 
the problems, but the solutions. To enter 
in a process together and try to deter-
mine what it is we’re trying to achieve 
and what really matter to us. It’s vital 
that the Executive Board does not try to 
have complete control over everything.’

Have you ever been accused of doing 
that? ‘What generally happened was 
that any proposal I made generated a 
fairly basic discussion, featuring ques-
tions such as, “What exactly are we try-
ing to achieve?” “What is the problem 
we’re trying to solve?” and “In which di-
rection are we going to look for a solu-
tion?” The organisation’s metabolism is 
slow, and I wanted to speed things up 
a little. It sometimes took us years to 
achieve something. Take the new stra-
tegic plan, for instance. It took us a 
year just to come up with all the ideas. 
After that it took us another year to 
identify all the priorities. In the end, we 
got something we were all in favour of, 
but I would have liked to do it in half the 
time. In the world I came from, things 
went considerably faster. Chop, chop, 
chop: identify the problem, propose a 
solution, implement the solution.’

Is that one of the reasons why you’re 
leaving? ‘Oh no, that has nothing to do 
with it. I’ve had six utterly brilliant years 
here. I’d have loved to stay for another 
two years, to complete my term in of-
fice. Thing is, since all three members 
of the Executive Board were appointed 
at the same time, we’d all have to leave 
together, as well. That’s not a great sit-
uation, because it would leave you with 
an entirely new Executive Board as of 1 
January 2018. So we came up with the 
idea of leaving one after the other, and 
it struck us as logical that the chair-
person would be the first to leave. We 
were still discussing when I’d be leaving 
when HSBC knocked on my door and 
asked me to join their Board, which was 
something I’d wanted for a long time. 

So in consultation with the Superviso-
ry Board we decided that I’d leave now, 
but I wouldn’t have minded staying on 
for another year.’

Despite the fact that changes were a 
long time in the making, did you man-
age to achieve everything you hoped 
to achieve? ‘By and large, yes. For in-
stance, I couldn’t help noticing that our 
university tends to emphasise the core 
processes of education and research. 
We pride ourselves on our position in 
the various rankings, and rightly so. We 
pay a lot of attention to these things 
and are quite professional when it 
comes to these things. But when I first 
came here, I was appalled at the lack of 
investment in the supporting services. 
The university had not invested in its 
supporting staff – some people had not 
taken a training course for five years, or 
had no training whatsoever to prepare 
them for the jobs they were doing. Nor 
had it invested in its systems. There was 
a lack of management information, and 
the ICT systems were all incompatible 
and had been connected in a makeshift 
fashion. Our scientists and lecturers 
deserve better supporting systems, 
and our supporting staff deserves to 
be supported better itself. As Executive 
Board we improved the university’s op-
erational management.’

What other things are you proud of? 
‘Our campus, obviously, with the Eras-
mus Pavilion and the theatre. That’s 
something that bears my fingerprint. I 
really wanted more attention for cul-
ture and the arts, both on the business 
campus and in the curriculum. And 
now we’ve signed a partnership agree-
ment with Codarts and the Willem de 
Kooning Academy, which makes me re-
ally happy. In a while our students will 
be able to enrol in electives at an art 
school, and vice versa, as a minor, as 
a dual degree, or possibly as a summer 
course. The University College also fits 
into this development, with its liberal 
arts and honours classes.’

We expect you’ll be less sanguine 
about the university’s workforce di-
versity policy? ‘I think that’s the thing 
I’ve been most frustrated with over the 
last six years: the fact that the number 
of female professors at this univer-

sity is still so low. I really believed I’d 
change all that when I was appointed 
to the Board. We’ve gone from 11 per-
cent – the number when I first arrived 
here – to 14 or 15 percent, which is not 
much of an improvement. So it’s not 
an easy job to take on. I’ve really had 
to admit that it’s a hard nut to crack. I 
had this one moment of rebellion where 
I considered announcing this past Dies 
Natalis, “Oh, and by the way, my last de-
cision as Chairwoman of the Board was 
to ensure that over the next five years, 
every third professor appointed at this 
university must be female.” But I know 
it would never happen.’ 

Did that make you angry?  ‘I hardly 
ever get angry. I can’t remember ever 
being angry here. Management by fear 
can be effective, only everyone starts 
laughing whenever I pretend I’m an-
gry. I’ve never made the cups of coffee 
shake in their saucers. That’s not me. I’d 
rather negotiate and persuade.’ 

Wouldn’t you have preferred to bring 
down your fist when it came to work-
force diversity? ‘Yes, I would have 
loved to, but unfortunately, it was not 
up to me to make these decisions on 
my own. I often considered vetoing ap-
pointments, but that’s a useless strat-
egy. By the time I’m presented with an 
appointment, it’s generally a done deal. 
It’s no use vetoing it.’

Why not? ‘Because appointments must 
be carried by the Doctorate Board  
[which is made up of the deans of all fac-
ulties, ed.], and they’re the problem. It’s 
their job to propose more female can-
didates. The candidates exist; the only 
thing we have to do is appoint them to 
a position. But glaciers will melt faster 
than we’ll make progress when it comes 
to accomplish workforce diversity. I 
couldn’t improve things, and I’m sad to 
leave the situation like this.’

All right, back to banking, then. What 
exactly are you going to do? ‘I’m go-
ing to be a non-executive director with 
HSBC. In other words, I’ll be a member 
of the Executive Board, which is com-
prised of executive and non-executive 
members who are jointly responsible 
for managing the bank at the holding 
level. In addition, I’ll be on two com-
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over wanneer, toen HSBC langskwam en 
me vroeg of ik lid wilde worden van hun 
board. Dat was iets wat ik heel graag wile
de. In goed overleg met de raad van toee
zicht van de Erasmus Universiteit hebben 
we het dus zo opgelost, maar het had best 
een jaar later mogen zijn.”

Heeft u ondanks de langzaam malende 
molens kunnen bereiken wat u wilde?  
“In grote lijnen wel. Zo viel het me op 
dat de universiteit de nadruk legt op het 
kernproces van onderwijs en onderzoek. 
We zijn terecht trots op onze positie op de 
rankings en Elsevierlijstjes. Wij besteden 
daar ook veel aandacht aan en zijn daar 
erg professioneel in. Maar toen ik hier 
kwam, schrok ik van de onderinvesterine
gen in de ondersteunende diensten; zowel 
in de mensen die er zaten – sommigen 
hadden in geen vijf jaar een cursus of traie
ning gehad, of hadden überhaupt geen 
achtergrond voor de functie die ze dee
den – maar ook de onderinvestering in de 
systemen. Managementinformatie die er 
niet was, ICTesystemen die allemaal met 
elkaar concurreerden en houtjeetouwtje 
aan elkaar geknoopt waren. Onze wetene
schappers en docenten verdienen een bee
tere ondersteuning, onze ondersteuners 
verdienen zelf een betere ondersteuning. 
Wij hebben als CvB die bedrijfsvoering 
naar een hoger plan getild.”

Wat zijn andere dingen waarover u posi-
tief bent? “Onze campus natuurlijk, met 
het Erasmus Paviljoen met theater. Dat is 
echt wel iets waar ik mijn vingerafdruk in 
terugvind. Ik wilde heel graag meer kunst 
en cultuur, zowel op de zakelijke campus 
als in het curriculum. Nu komt er ook nog 
een samenwerkingsovereenkomst met 
Codarts en de Willem de Kooning Acae
demie, daar ben ik heel blij mee. Straks 
kunnen onze studenten ook vakken aan 

een kunstopleiding doen en vice versa, 
als minor, als dual degree, of wellicht met 
een summer course. Het University Collee
ge past daar ook heel mooi in, met liberal 
arts, en de honours classes eveneens.”

Over het diversiteitsbeleid bent u vast 
minder te spreken? “Dat is, denk ik, mijn 
grote frustratie van de afgelopen zes jaar: 
dat het percentage vrouwelijke hooglerae
ren nog steeds zo laag is aan deze univere
siteit. Ik dacht, als ik maar eenmaal de 
baas ben van deze organisatie, dan gaan 
we dat fiksen. We zijn van 11 procent – 
toen ik hier kwam – naar 14 of 15 procent 
gegaan, dat is niet veel. Dat varkentje was 
je dus niet zomaar. Ik heb echt de weere
barstigheid van de materie moeten ere
kennen. In een rebels moment had ik nog 
even het snode plan opgevat om bij de 
dies afgelopen maand te zeggen: O, by the 
way, mijn laatste beslissing als voorzitter 
is geweest dat komende vijf jaar elke dere
de hoogleraar een vrouw moet zijn. Maar 
dat zou nooit worden uitgevoerd.” 

Bent u hier boos over geweest? “Ik word 
zelden boos. Ik kan me niet herinneren 
dat ik ooit boos ben geweest hier. Ma-
nagement by fear kan effectief zijn, alleen 
gaat iedereen heel hard lachen als ik net 
doe alsof ik boos ben. De koffiekopjes 
hebben hier nooit staan trillen op tafel. 
Dat zit gewoon niet in mij. Ik onderhane
del en overtuig liever.” 

Had u bij het onderwerp diversiteit niet 
graag met de vuist op tafel geslagen?  “Dat 
had ik graag gedaan ja, maar helaas heb je 
het niet in het eentje voor het zeggen. Ik 
heb er ook vaak aan gedacht om benoee
mingen tegen te houden, maar dat houd je 
niet vol. Tegen de tijd dat de benoeming op 
mijn bureau ligt, is het al zo’n beetje rond. 
Het heeft geen zin dat te doen.”

Waarom niet? “Omdat benoemingen moee
ten worden gedragen door het College van 
Promoties [bestaande uit de decanen van 
alle faculteiten, red.], en daar ligt het proe
bleem. Die moeten meer vrouwen aandrae
gen. Die vrouwen zijn er, het enige dat we 
moeten doen, is ze benoemen. Maar een 
gletsjer smelt sneller dan dat wij voorte
gang maken op diversiteit. Het is me niet 
gelukt en ik laat het met verdriet achter.”

Nu terug naar de bankenwereld. Wat 
gaat u precies doen? “Ik word nieteuitvoee
rend bestuurder bij HSBC. Dat betekent 
dat ik lid ben van de raad van bestuur, 
waarin uitvoerend en nieteuitvoerend bee
stuurders samenkomen en gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor het bestuur 
van de bank op holdingsniveau. Daare
naast zit ik in twee commissies: de benoee
mingscommissie, die verantwoordelijk is 
voor de beloning van de top van de bank, 
en de commissie conduct and values, die 
zich bezighoudt met normen, waarden, 
gedrag en risico’s.”

U had ook wel wat kritiek op de banken 
de laatste jaren, met name op de bo-
nuscultuur die in uw ogen de spuigaten 
uitliep. Is daaraan wat veranderd? “Ten 
eerste is mijn rol nu een heel andere rol 
dan die ik in het verleden vervulde: ik 
word toezichthouder. Ik heb nu veel meer 
te zeggen over het geheel en kan kritische 
vragen stellen over dat geheel. Ik heb dus 
meer invloed en meer sturingsmacht. Ten 
tweede is de bankenwereld, nu acht jaar 
later, echt anders dan voor de crisis. Ten 
derde is het een andere bank waar ik ga 
werken. Daarbij ben ik de bankenwereld 
altijd interessant blijven vinden, ook toen 
ik die verliet.” 

Wat is er dan zo interessant aan de ban-
kenwereld? “Banken zijn ongelofelijk ine

Drie wensen voor de
 universiteit
→ 1.
“Wens één is voor het onderzoek, 
en dan vooral voor het onder-
zoeksklimaat in Nederland. Een 
schaduwzijde van het topsecto-
renbeleid is dat er nog maar wei-
nig onderzoeksgeld bij NWO over 
is voor de alfa- en gammadomei-
nen. Het wordt voor die weten-
schappers behoorlijk lastig om 

voldoende onderzoeksfinanciering 
te krijgen. Ik hoop dus heel erg op 
een herwaardering van de alfa- en 
gammadomeinen. 

→ 2.
Wens twee is voor het onderwijs. 
Ik hoop dat we blijven doorontwik-
kelen en dat we naar een wereld 
gaan waarin je iedere student kunt 
bedienen op een manier die het 
beste bij zijn of haar talenten past. 

Dus wég van de massaliteit, óp 
naar de kleinschaligheid. Ik hoop 
echt dat we over tien jaar geen 
grote collegezalen meer nodig 
hebben, ook al betekent dat dat je 
de campus weer opnieuw moet 
gaan indelen. 

→ 3.
Mijn derde en laatste wens is dat 
wij als instelling een positieve bij-
drage kunnen leveren aan het 

vluchtelingenvraagstuk. Wat we 
nu zien met die vluchtelingen in 
Europa is gewoon afgrijselijk, en 
het einde is nog niet in zicht. Ik 
hoop dat wij als kennisinstellingen 
een helpende hand kunnen reiken 
aan hoogopgeleide vluchtelingen. 
Dat we het samen met het UAF en 
het ministerie voor elkaar krijgen 
dat we die mensen die hier een 
nieuw leven willen opbouwen, een 
handje helpen.” 



teressante instellingen. Zonder de diene
sten die financiële instellingen leveren, 
komt de economie krakend tot stilstand. 
Die diensten zijn heel primaire levense
behoeften, erg emotionele diensten. Het 
gaat erover of je morgen te eten hebt of 
niet; of je je hypotheek kunt betalen of 
niet. Dat zijn zulke wezenlijke dingen. 
Als jij morgen niet bij je geld kan, dan 
voel je je existentieel bedreigd. Voor de 
meeste gewone mensen zijn de diensten 
van een bank absoluut wezenlijk voor 
hun dagelijkse bestaan. Het gaat niet om 
het geld dat ze maken, maar om vertroue
wen; dat is het belangrijkste product van 
een bank. Dat vertrouwen is volkomen 
van de kaart geveegd de afgelopen jaren 
en wordt maar mondjesmaat weer opgee
bouwd. Dat vind ik dus heel fascinerend: 
om vanuit de positie van een nieteuitvoee
rend bestuurder een bijdrage te leveren 
aan de vraag hoe je als sector als geheel 
en als speler binnen die sector een bije
drage kunt leveren aan het herstel van  
dat vertrouwen.”

Wat gaat u nog meer doen? “Ik was al 
commissaris bij ASML en DSM, en ben dat 
nu ook bij EY. Daarnaast zit ik nog in het 
bestuur van Het Concertgebouw Fonds 
en in de raad van toezicht van het Nedere
lands Dans Theater. En dan heb ik nog wel 
wat ruimte in de agenda voor wat extra’s, 
maar ik weet nog niet wat.”

Bent u straks meer thuis te bewonderen? 
“Absoluut. Ik heb de afgelopen zes jaar 
bijna iedere avond verplichtingen gehad. 
Ik heb nog twee kinderen thuis en ik vere
heug me er ontzettend op om eens een 
keer om zes uur met een bordje pasta met 
ze aan tafel te zitten. Het lijkt me heerlijk 
om ook eens wat vaker met de krant op de 
bank te zitten. Al lachen mijn kids me uit, 
als ze me dat horen zeggen.” 

cinating institutions. Without the ser-
vices provided by financial institutions, 
the economy will grind to a halt. These 
services are basic needs, highly emo-
tional services. They determine wheth-
er or not you’ll be able to have a meal 
tomorrow, whether or not you’ll be able 
to pay your mortgage. These are really 
essential things. If you’re unable to ac-
cess your money, this is basically an ex-
istential threat. To most regular people, 
the services provided by banks are es-
sential to their daily lives. It’s not about 
the money they create; it’s all about 
confidence. That’s a bank’s main prod-
uct. Over the last few years, this con-
fidence has been severely eroded, and 
it’s only gradually being restored. To 
me, that’s just fascinating. Being able, 
as a non-executive director, to contrib-
ute to the question as to how the bank-
ing industry as a whole, and individual 
banks within that industry, can contrib-
ute to restoring consumer confidence.’
What else are you going to do? ‘I al-
ready was on the supervisory boards 
of ASML and DSM, and now I’m on EY’s 
supervisory board, as well. In addition, 
I’m on the boards of the Concertge-
bouw Fund and of the Nederlands Dans 
Theater. And I have a little more room in 
my agenda for other things, but I’m not 
sure yet what they’re going to be.’

Will you spending more time at home 
soon? ‘Absolutely. Over the last six 
years, I’ve been otherwise engaged 
nearly every evening. Two of my chil-
dren are still at home and I’m really 
looking forward to being able to share 
some pasta with them at six o’clock of 
an evening. And I’m really looking for-
ward to being able to sit on the sofa and 
read a paper a little more often, even if 
my kids laugh at me whenever I say so.’ 

mittees: the selection committee, which 
deals with remuneration of the bank’s 
executives, and the conduct and values 
committee, which deals with standards, 
values, conduct and risks.’

You have been known to criticise banks 
over the last few years, especial-
ly with regard to the bonuses, which 
you called exorbitant. Has anything 
changed in that regard? ‘First of all, I’ll 
be in a rather different position than I 
used to be. I’m going to be a supervi-
sor. I’m going to be more in charge of 
everything now and will be able to ask 
critical questions about everything, so 
I’ll be in a much better position to influ-
ence people and send them in the right 
direction. Secondly, banking has really 
changed since the global financial cri-
sis, eight years ago now. Thirdly, I’ll be 
working at a different bank. And it helps 
that I’ve always remained interested in 
the banking industry, even after I left it 
myself.’ 

So what is interesting about the bank-
ing industry? ‘Banks are absolutely fas-

INTERVIEW09 

Three wishes for the 
university

→ 1.
‘Wish No. 1 is for research, parti-
cularly the Dutch research clima-
te. One drawback of the current 
‘top sector’ policy is that NWO 
does not have much money left to 
sponsor research projects in the 
humanities and social sciences. In 
other words, it’s getting quite 

hard for these academics to get 
sufficient funding for their rese-
arch. I really hope there will be 
more appreciation for the huma-
nities and social sciences in futu-
re.’ 

→ 2.
‘Wish No. 2 is for education. I hope 
we will continue to develop in this 
respect and that we will find a way 
to cater to each student in a way 

which suits his or her individual 
talents. In other words, less lar-
ge-scale education, more 
small-scale education. I really ho-
pe there will be no more need for 
large lecture rooms in ten years, 
even if it means we’ll have to rede-
sign our campus.’ 

→ 3.
‘My third and final wish is as fol-
lows. I hope this institution will be 

able to make a positive contributi-
on to the refugee problem. The 
current refugee situation in Euro-
pe is simply horrible, but it’s going 
to get worse. I hope the [Dutch] 
universities will be able to extend 
a helping hand to highly educated 
refugees, and that, in collaborati-
on with UAF and the Ministry, we 
will be able to help those people 
who come here and wish to start 
afresh.’ 

‘Glaciers will 
melt faster than 
we’ll make 
progress when 
it comes to 
accomplish 
workforce 
diversity’
 ↘ Pauline van der Meer Mohr

↙

↙ ↙
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Sharon Ubani (21), student Criminologie, 
neemt afscheid van haar perfectionisme.
“Ik zat aan een tafel en mijn gum viel. Ik raakte 

volledig in paniek. Dat was voor mij het punt dat 

ik besefte dat het zo niet langer door kon gaan. 

Dat gebeurde in september. Afgelopen collegejaar 

had ik het ontzettend druk: ik zat in een bestuur, 

had mijn werk, mijn studie, mijn vrienden. Met 

moeite wist ik alle ballen in de lucht te houden. 

Na de zomervakantie begon alles opnieuw, en 

toen realiseerde ik me pas hoe ongelukkig ik was. 

Altijd overal bij zijn, zelfs als ik ziek was. Want je 

mag niemand teleurstellen. Altijd overal aan deele

nemen, want je moet je cv vullen. Altijd er perfect 

uitzien, want je weet maar nooit wie je tegenkomt 

op straat. Altijd je op je best gedragen, want wat 

zullen mensen anders wel niet van je denken. Het 

was zo vermoeiend. Ik hield het niet meer vol.

Dus besloot ik het roer om te gooien. Ik moest er 

voor de buitenwereld altijd perfect uitzien van 

mezelf. Waarom eigenlijk? Echt niemand intee

resseert het hoe ik eruitzie. En vergaat de wereld 

nou echt als ik eens een keer een afspraak afzeg? 

Nee. Dus dwing ik mezelf om eens een avond op 

de bank te hangen en te lezen. Dan probeer ik eens 

niet te denken aan deadlines en dingen die ik nog 

moet doen. Dat vind ik ontzettend moeilijk, maar 

ik zet door. Want in die korte tijd weet ik een ding 

zeker: ik word er alleen maar gelukkiger van.”

Sharon Ubani (21), student Criminology says 

goodbye to her perfectionism.

“I was sitting at a table and my rubber fell on the 

floor. I totally panicked. That was the point when I 

realised that I couldn’t go on like this. That happe-

ned in September. During the last academic year, 

I was terribly busy: I was a member of a commit-

tee, had my work, my studies, my friends. I found 

it difficult to keep all the balls in the air. After the 

summer holiday, it all started up again, and that’s 

when I realised how unhappy I was. 

I was always involved in everything, even when I 

was ill. Because you can’t disappoint anyone. Al-

ways taking part in everything because it looks 

good on your CV. Always looking your best, be-

cause you never know who you might meet on the 

street. Always behaving impeccably, because what 

might people say? It was so tiring. I couldn’t do it 

any more.

So I decided to change things. For myself and the 

outside world, I always had to look my best. But 

why? No one is really interested in how I look. And 

would the world end if I said no to something? 

No. So I now force myself to spend an evening at 

home, reading a book. Then I try not to think about 

deadlines and things I ought to be doing. I find it 

incredibly difficult, but I’m persevering. Because 

in that short time, I’ve realised one thing. It’s going 

to make me feel happier.”



Een nieuw begin / A fresh start
Fotografie / Photography LEVIEN WILLEMSE



De boom is opgetuigd, de nieuw- 
jaarsplannen gemaakt en 
u hebt, ook al vindt u het 
misschien een achterhaald 
concept, zeer waarschijn-

lijk toch even gespiekt welke platen er  
dit jaar weer in de Top-2000 terecht zijn 
gekomen. 
Dat betekent: lijstjestijd. De beste thril-
lers, de snelst groeiende bedrijven en de 
meest aanstormende acteurs in Holly-
wood – u moet inmiddels een welhaast 
onmogelijke prestatie verrichten om 
niet in aanraking te komen met de eni-
ge vorm van journalistiek die tegen de 
kerstdagen nog mogelijk lijkt: het jaar-
overzicht.
Ook wij konden ons niet bedwingen. 
De wetenschappers die we spraken de-
den een poging ons te ontmoedigen. We 
wisten toch wel dat het academische 
werk geen opeenstapeling van successen 
was? Dat niet iedereen bezig is ‘met de 
ontdekking van het Higgs-deeltje’ (psy-
choloog Rolf Zwaan)? Dat wetenschap-
pelijk onderzoek zich nog het beste laat 
karakteriseren als ‘een olietanker’ (eco-
noom Bas Jacobs)?
Ja, dat weten we. Maar toch wilden we 
u niet zonder lege handen de kerstdagen 
in sturen. Dus hierbij, een greep uit het 
werk van de ruim tweeduizend onder-
zoekers die zich dagelijks in het zweet 
werken om de wereld een klein beetje 
beter te begrijpen. Volledig willekeurig. 
Maar dit bracht 2015 ons.

And now, to make sure 
you’re completely up to date 
on the latest trends and 
able to discuss these during 
your Christmas dinner, 
here’s the year in review 
from an academic point of 
view – an overview of the 
latest insights, trends and 
concepts over which 
Rotterdam researchers lost 
their heads in 2015. 

I
t’s that time of the year. You’ve 
decorated the tree and made your 
New Year’s resolutions. Chances 
are you’ve even had a quick look 
at the songs which have made this 

year’s Top-2000, even though you may 
feel the Top-2000 is an outdated concept. 
In other words, it’s time for a list. The best 
thrillers, the fastest-growing companies 
and Hollywood’s most promising young 
actors... It takes quite a superhuman ef-
fort these days to avoid exposure to the 
only form of journalism which seems to 
exist in the weeks leading up to Christ-
mas: the year in review. So we decided to 
have a crack at a review ourselves. Sorry, 
we couldn’t help ourselves. 
The scientists we consulted made a val-
iant attempt to dissuade us. We were 
aware, weren’t we, that academic pur-
suits are not an accumulation of suc-
cess stories? That not every academic 
is busy ‘discovering the Higgs boson’, as 
psychologist Rolf Zwaan put it, and that 
scientific research is best described as 
‘an oil tanker’, according to economist 
Bas Jacobs? Well, yes, we’re aware of 
all that, but we didn’t want to send you 
into Christmas empty-handed. So here, 
for your perusal, is a selection from the 
work being done by over two thousand 
researchers who work themselves into 
a sweat every day to try and understand 
the world just a tiny bit better. Sure, it’s 
a completely random pick. Even so, this 
is the legacy of 2015.

Opdat u tijdens de kerstdis 
volledig op de hoogte bent 
van de laatste ontwikkelin-
gen: een exclusief acade-
misch jaaroverzicht. Bij deze 
de nieuwe inzichten, trends 
en concepten die de de Rot-
terdamse onderzoekers af-
gelopen jaar het hoofd op 
hol brachten. 

Dit was 
het nieuws
The Year 
in Review

Tekst / Text GEERT MAARSE 
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industry out of the water, or Zalan-
do, which is wreaking havoc on the 
fashion industry, and Google (once a 
mere search engine), which is trying 
to take over the car market…
What is essential to an understand-
ing of this new form of operational 
management (and therefore of great 
interest to business administration 
specialists) is that we’re no longer 
talking about launching pioneering 
new services or products, but rather 
about new revenue models, says Jus-
tin Jansen, a Professor of Corporate 
Entrepreneurship at the Rotterdam 
School of Management. Jansen is a 
researcher who is trying to answer 
the question as to how companies 
can be disruptive rather than falling 
prey to newcomers in the field, and 
how countries can create ‘ecosys-
tems’ in which there is room for the 
Booking.coms of this world.
To make a long story short: it’s time 
to focus on scale-up rather than 
start-up. You see, even though just 
a few years ago we believed that any 
attic or garage box could be home 
to the next Google, we have now 
learned that only a small percentage 
of all start-ups succeed in becoming 
fast-growing companies. 
Judging from the ScaleUp Dash-
board, which Jansen published for 
the first time this year, 5.4 percent 
of all Dutch companies with more 
than ten employees is a fast-grow-
ing company. ‘This percentage is well 
above the percentage of fast-grow-
ing companies in the United King-
dom, Germany or France – i.e., the 
countries which have been identified 
over the last few years as Europe’s 
scale-up nations,’ said Jansen. 
It should be noted, however, that we 
could stand to be a little more dis-
ruptive, because seven years ago, 
this percentage was twice as high. 
What we need is even better access 
to growth capital and more entre-
preneurial education. ‘Large com-
panies should realise that they need 
young companies, and vice versa.’

* Look mum, no hands!
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#1. 
De zelfrijdende auto
Hij is er nog niet, maar hij komt er wel. 
En dat is goed nieuws, voor bedrijfskun-
digen. Niet zozeer omdat ze blij zijn dat 
ze straks hun e-mail kunnen bijwerken 
tijdens de rit naar de universiteit, maar 
omdat zich hiermee een totaal nieuwe 
vorm van innovatie aandient. De term 
is de disruptieve economie. AirBNB die 
de hotelbranche van z’n sokken blaast, 
Zalando die de mode-industrie in ver-
warring achterlaat. En Google (ooit en-
kel een zoekmachine) die de automarkt 
wil overnemen.
Essentieel om deze nieuwe vorm van be-
drijfsvoering te begrijpen (en daarom in-
teressant voor bedrijfskundigen), is dat 
het niet langer gaat om het lanceren van 
een baanbrekende nieuwe dienst of pro-
duct, maar om nieuwe verdienmodellen, 
zegt Justin Jansen, hoogleraar Onderne-
merschap aan de Rotterdam School of 
Management. Jansen is een van de on-
derzoekers die zich bezighoudt met de 
vraag hoe bedrijven disruptief kunnen 
zijn in plaats van ten prooi te vallen aan 
nieuwkomers op de markt. En hoe je als 
land een ‘ecosysteem’ creëert waarin je 
ruimte biedt voor de Booking.com’s van 
deze wereld.
Om een lang verhaal kort te maken: we 
moeten van start-up naar scale-up. Dach-
ten we een paar jaar geleden nog dat elke 
zolderkamer en garagebox zomaar een 
nieuwe Google konden voortbrengen, in 
de praktijk blijkt slechts een klein deel 

van de start-ups een snelgroeiend be-
drijf te worden. 
Uit de dit jaar voor het eerst door Jansen 
gepubliceerde ScaleUp Dashboard, blijkt 
dat 5,4 procent van de Nederlandse be-
drijven met meer dan tien medewerkers 
een snelgroeiend bedrijf is. “Dat per-
centage ligt ruim boven het percenta-
ge snelgroeiende bedrijven dat zich in 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of 
Frankrijk bevindt, juist die landen die 
de afgelopen jaren zijn genoemd als de 
scale-upnaties van Europa”, zegt Jansen. 
Iets disruptiever mag overigens wel, 
want dit percentage lag zeven jaar ge-
leden nog twee keer zo hoog. Wat we 
nodig hebben: een nog betere toegang 
tot groeikapitaal en meer ondernemer-
schapsonderwijs. “Grote bedrijven moe-
ten ervan doordrongen zijn dat ze jonge 
bedrijven nodig hebben. En andersom.”

#1. 
The autonomous car
It doesn’t exist yet, but it’s on its way. 
And that’s good news to business ad-
ministration specialists. Not because 
it will enable them to send e-mails 
while driving to the university, but be-
cause it’s the advent of a completely 
new form of innovation, which is called 
disruptive economy. Take AirBNB, for 
instance, which is blowing the hotel 
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#2. 
There is more 
inequality in 
the world

The years since the global financial 
crisis have not always been fun for 
our economists. Just last year, Joris 
Luyendijk accused academics of be-
ing insufficiently critical of the bank-
ing world. And Rotterdam Professor 
of Financial Management Science 
Jaap Spronk, on leaving the univer-
sity, dropped a bombshell by com-
menting that the financial research 
and education systems were in need 
of some major reform.
However, the publication of Piketty’s 
Capital in the Twenty-First Centu-
ry was met with positive noises, and 
then some. Technically, the book was 
published a little over a year ago, but 
the impact was such that the con-
sequences were still reverberating 
throughout 2015. All of a sudden, 
economic inequality was a hot topic 
of debate again – in academia, but 
also (and mainly) elsewhere. 
‘It was the first time I ever witnessed 
people paying money to listen to an 
economist give a highly scientific 
presentation in a too-packed Parad-
iso,’ said Bas Jacobs, Professor of 
Public Finance and Economic Policy 
at the Erasmus School of Economics. 
‘It was a very odd event. I doubt we’ll 
ever see its like again.’
It resulted in debates on tax reform 
and basic income, and most of all, on 
inequality in the Netherlands. 

#2. 
De wereld wordt 
steeds ongelijker
Voor onze economen zijn de jaren sinds 
de financiële crisis niet altijd even plezie-
rig geweest. Ook afgelopen jaar nog: Jo-
ris Luyendijk die de wetenschap verweet 
dat ze zich onvoldoende kritisch opstel-
de tegenover de bancaire wereld. En de 
Rotterdamse professor Jaap Spronk, die 
bij zijn afscheid als hoogleraar Financial 
Management Science de knuppel in het 
hoenderhok gooide met de opmerking 
dat financieel onderzoek en onderwijs 
aan een grondige herziening toe zijn.
Maar met de publicatie van Piketty’s 
‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ was er in-
eens weer een positief geluid. En wát 
voor een. In werkelijkheid is het alweer 
meer dan een jaar geleden, maar de im-
pact was zo enorm dat de gevolgen nog 
in heel 2015 natrilden. In één klap stond 
de discussie over economische ongelijk-
heid weer op de kaart. In de wetenschap, 
maar vooral daarbuiten. 
“Ik heb nog nooit meegemaakt dat men-
sen geld betaalden om in Paradiso op 
elkaar gepakt naar een econoom te luis-

teren die daar een zeer wetenschappe-
lijk verhaal afsteekt”, zegt Bas Jacobs, 
hoogleraar Openbare Financiën en Eco-
nomisch Beleid aan de Erasmus School 
of Economics. “Het was een wonderlij-
ke gebeurtenis. En ik denk dat we dat 
nooit meer gaan meemaken.”
Het leidde tot discussies over belas-
tingherzieningen, over het basisinko-
men en vooral: over de ongelijkheid in 
Nederland. 
Jacobs is er niet rouwig om dat het 
thema weer op de agenda staat, want 
alle aandacht voor zijn vakgebied is 
welkom. Dit najaar publiceerde hij het 
boek ‘De prijs van gelijkheid’. Maar 
het idee dat ongelijkheid in Nederland 
daadwerkelijk een enorm probleem is, 
weerspreekt hij. In de Verenigde Staten 
is er echt iets aan de hand, maar hier is 
de inkomensongelijkheid vergelijkbaar 
met de Scandinavische landen, aldus de 
econoom. “Waar je wel een verschil ziet, 
is bij de vermogensongelijkheid, maar 
die wordt dan weer gedempt door onze 
pensioenen.”
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#3. 
You’re a racist
You’re a racist, and chances are you 
aren’t even aware of it. And now that 
we’ve told you, you’ll probably start 
bringing up arguments as to why 
you’re not a racist.
Good luck with that. Published fig-
ures suggest you’re wrong.
It’s like this. A large percentage of 
our racism is subconscious, or, as it’s 
often called in social debates, insti-
tutional. This means that someone 
called Muhammad is less likely to be 
invited to a job interview than some-
one called Eric, and that a Dutchman 
of Moroccan descent is more likely 
to have the door slammed shut in his 
face if he feels like going to Blender 
of a Saturday night. (For the senior 
citizens among you: Blender is a night 
club in the Witte de Withstraat.) 
It’s been a hot topic this year, in aca-
demia as elsewhere. It’s worth men-
tioning in this context the historian 
Zihni Özdil, who published a book en-
titled Nederland mijn vaderland [My 
country The Netherlands] this year, 
and sports researcher Jacco van 
Sterkenburg of the Erasmus School 
of History, Culture and Communica-
tion, who analysed football commen-
tators’ comments on footballers and 
made some disconcerting findings. 
In brief: whereas ‘white’ players are 
generally praised for their under-
standing of tactics or for their abil-
ity to work in a team, ‘black’ players 
tend to be discussed in animal terms. 
In other words, white footballers are 
clever, while black footballers are 
fast runners.
The racism debate was livelier than 
usual this year due to the question 
as to how Dutch society is to deal 
with Black Pete. This was an issue 

die dit jaar het boek ‘Nederland mijn va-
derland’ publiceerde, maar ook dat van 
sportonderzoeker Jacco van Sterken-
burg, van de Erasmus School of History, 
Culture and Communication. Van Ster-
kenburg analyseerde het commentaar 
bij voetbalwedstrijden en kwam tot een 
onthutsende conclusie. Samengevat: 
waar ‘witte’ spelers worden geroemd 
om hun tactische inzicht of hun vermo-
gen tot samenwerken, worden ‘zwarte 
spelers’ veel vaker besproken in ‘dier-
lijke’ termen. Witte spelers zijn slim, 
zwarte spelers kunnen hard rennen.
Het racismedebat kende dit jaar deels 
een opleving naar aanleiding van de 
vraag hoe we als samenleving verder 
moeten met Zwarte Piet. Ook aan de 
Erasmus Universiteit: collegevoorzitter 
Pauline van der Meer Mohr deed een 
poging om de Sinterklaasviering goed 
(lees: zonder al te veel gezichtsverlies 
voor de universiteit) te laten verlopen.
Het is bijzonder dat dit debat aan de 
universiteit gevoerd werd, want in 
algemene zin hebben academici het 
moeilijk met de ‘zwarte bladzijden uit 
de Nederlandse geschiedenis’, of het 
nu gaat om de slavernij (bij de Zwarte 
Piet-discussie) of om het Nederlandse 
oorlogsverleden in Indonesië. “We ken-
nen in Nederland geen radicale traditie, 
waarin wetenschappers de polemiek 
opzoeken en taboes doorbreken”, zegt 
historica Stef Scagliola. “Het zijn vooral 
journalisten die dit soort gevoelige on-
derwerpen op de kaart zetten. En dan 
volgt later pas de universiteit.”

#3. 
U bent een racist
Grote kans dat u het niet wist. En grote 
kans ook dat u, zelfs nu u het te horen 
krijgt, gelijk een aantal argumenten op-
somt om deze bewering te weerspreken. 
Dat wordt lastig, de cijfers zijn namelijk 
tegen u.
Het zit zo. Een groot deel van ons racis-
me is onbewust, of zoals het in de maat-
schappelijke discussie vaak genoemd 
wordt, institutioneel. Dat betekent dat 
iemand die Mohammed heet minder 
snel wordt uitgenodigd voor een sollici-
tatiegesprek dan iemand die Erik heet. 
En een Marokkaanse Nederlander vaker 
de deur in zijn gezicht krijgt als hij op za-
terdagavond naar de Blender wil (voor de 
senioren onder u: dat is een discotheek 
in de Witte de Withstraat). 
De discussie is, ook aan de universiteit, 
weer helemaal terug. Interessant hierin 
is het werk van historicus Zihni Özdil, 

Jacobs does not regret the fact that the 
subject is back on the agenda, because 
he welcomes any attention for his field 
of study. This autumn he published a 
book entitled De prijs van gelijkheid 
[The Price of Equality]. However, he de-
nies that inequality is a huge problem 
in the Netherlands. The USA genuinely 
has a problem, says the economist, but 
our income inequality is pretty much 
the same as in the Scandinavian coun-
tries’. ‘What is different, however, is our 
degree of unequally distributed wealth, 
but then again, this is largely due to our 
superannuation schemes.’

↘

* I am increasingly discriminated against as a 
member of logistics staff.



#4. 
Professors of 
Medicine become 
IT specialists

Never before in his career has Jan 
Hoeijmakers, a Professor of Molecu-
lar Genetics at the Erasmus MC who 
is reaching retirement age, been this 
sanguine about the future. Alzheim-
er’s, Parkinson, even cancer – ac-
cording to Hoeijmakers, who previ-
ously scored major breakthroughs 
with his research into ageing, we are 
on the brink of a revolution. 
His optimism is partly due to the im-
pressive amount of equipment the 
biomedics have been gathering on 
the sixth floor of the Medicine build-
ing over the last ten years. Mapping 
the entire human genome, which was 
considered next to impossible during 
the days of the Human Genome Pro-
ject in the 1990s (and cost hundreds 
of millions of euros at the time), now 
only takes a few weeks and costs 
a mere €5,000. Mapping essential 
genes, which cause certain medical 
disorders or character traits, can be 
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at Erasmus University, as well, where 
Chairwoman of the Board Pauline van 
der Meer Mohr tried hard to have a 
successful St Nicholas celebration, 
without too great a loss of face for the 
university.
The fact that this subject was debat-
ed at the university was a special oc-
currence in itself, because generally 
speaking, academics shy away from 
discussing the ‘black pages in Dutch 
history’, irrespective of whether these 
concern slavery (which is part of the 
Black Pete debate) or the Dutch war 
record in Indonesia. ‘Here in the Neth-
erlands we do not have a radical tradi-
tion of scientists engaging in polemics 
and breaking taboos,’ said historian 
Stef Scagliola. ‘Sensitive subjects 
tend to be brought up by journalists 
first. Academics generally don’t get 
involved in the debate until later.’

#4. 
Medici worden IT-ers
Nog niet eerder in zijn carrière was Jan 
Hoeijmakers, hoogleraar Moleculaire 
Genetica aan het Erasmus MC (bijna 
pensioengerechtigd), zo optimistisch. 
alzheimer, parkinson, zelfs kanker: vol-
gens Hoeijmakers, die al eerder enorme 
doorbraken boekte met zijn onderzoek 
naar veroudering, staan we aan de voor-
avond van een revolutie. 
Zijn optimisme is deels te danken aan 
een batterij apparatuur die de biomedi-
ci de afgelopen tien jaar verzamelden op 
de zesde verdieping van het faculteits-
gebouw. Het hele menselijke genoom 
in kaart brengen, iets wat in het Human 
Genome Project van de jaren negentig 
nog voor schier onmogelijk werd ge-
houden (en honderden miljoenen euro’s 
kostte) duurt nu een paar weken en kost 
vijfduizend euro. De essentiële genen, 
die verantwoordelijk zijn voor bepaalde 
ziektes of eigenschappen, in kaart bren-
gen kan zelfs in een fractie van tijd en 
veel minder geld: je gooit er een wille-
keurige cel in, en binnen een paar dagen 
heb je een paar terabyte aan baseparen.
Louter goed nieuws dus, ware het niet 
dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat 
een gemiddelde genome sequencer bin-
nen drie jaar technisch achterhaald en 
aan vervanging toe is. De afgelopen ja-
ren werd in totaal zo’n 25 miljoen euro 

geïnvesteerd, schat Wilfred van IJcken, 
hoofd van de Genomics-afdeling van 
het Erasmus Center for Biomics. Op het 
verlanglijstje nu staan nieuwe sequen-
cers die – afhankelijk van de leverancier 
– tussen de zes en negen ton kosten. En 
dergelijke bedragen heeft een univer-
siteit niet zomaar. En dus wordt er ge-
zocht naar een manier om dit soort dure 
analyses ofwel uit te besteden, ofwel 
samen met andere afdelingen en uni-
versiteiten te organiseren. Van IJcken: 
“We onderzoeken de mogelijkheid van 
shared facilities.”
Het is niet het enige vakgebied waarin 
de medici steeds afhankelijker worden 
van een zeer complexe technologische 
infrastructuur. Hoogleraar Virologie 
Marion Koopmans haalde afgelopen 
jaar samen met een groot aantal andere 
onderzoeksinstellingen een beurs van 
twintig miljoen euro binnen om een 
databank te ontwikkelen met daarin 
de belangrijkste ziekteverwekkers. De 
kennis is er, de grootste uitdagingen lig-
gen in het sneller en efficiënter opslaan, 
analyseren en delen van die kennis.

* The genome sequencer has detected a hostile 
protein programme, meaning that we’ll have to 
reboot your DNA profile.
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#5. 
Most research 
findings are false
Erasmus University’s annual hon-
orary doctorate was awarded this 
year to the American Professor of 
Medicine John Ioannidis of Stanford 
University, who authored an essay 
meaningfully entitled ‘Why Most 
Published Research Findings Are 
False’ (PLoS Medicine, 2005).
A telling choice, which symbolises 
the current trend of taking a critical 
look at the way in which scientific re-
search is being conducted. In social 
sciences, the field of study hit hard-
est by the fraud scandals involving 
Diederik Stapel and – at our own uni-
versity – Dirk Smeesters, research 
methodology has been significantly 
tightened up this year. And rightly 
so, said Professor of Cognitive Psy-
chology Rolf Zwaan, a trendsetter in 
Rotterdam. 
In his own field of study, only half 
of studies conducted can be repro-
duced. In social psychology, the field 
of study in which Smeesters and 
Stapel were active, only 25 percent 
of studies can be reproduced. Re-
searchers used to make one method-
ological mistake after another. They 
would omit subjects or add some in, 
in order to obtain a clinically signifi-
cant result. Or they would not formu-
late their hypothesis until a data set 
had suggested certain correlations. 
Although it should be noted that in 
many cases they weren’t aware they 
were doing this, added Zwaan. 
Zwaan, who was in Tasmania to 
present a paper on reproducibility 
when we spoke to him, advocates 
a re-evaluation of good old manual 
labour. Such as conducting studies 
again, and being prepared to accept 
negative or disappointing results. He 
expects radical changes in the study 
of psychology. ‘If we are going to be 
stricter, we will also have to accept 
that not every study is going to yield 
exciting results. I’ve been investigat-
ing discourse comprehension for the 
last twenty-five years. The insights 
obtained from those studies are 
widespread, but they’ll never set the 
world on fire. That, too, is science.’

symbool voor een trend om kritisch 
naar het wetenschapsbedrijf te kijken. 
Vooral in de sociale wetenschappen, het 
gebied dat het zwaarst getroffen werd 
door de fraudegevallen Diederik Stapel 
en – aan onze eigen universiteit – Dirk 
Smeesters, werden de teugels het afge-
lopen jaar flink aangehaald. Hoogno-
dig, zegt hoogleraar Cognitieve Psycho-
logie Rolf Zwaan, een van de voorlopers 
in Rotterdam. 
In zijn eigen vakgebied is slechts de 
helft van de onderzoeken te reproduce-
ren. In de sociale psychologie, het vak-
gebied van Smeesters en Stapel, is dat 
zelfs maar 25 procent. Onderzoekers 
maakten de ene methodologische fout 
na de andere. Ze lieten proefpersonen 
weg, of voegden die toe, zodat ze net 
wel een significant resultaat hadden. 
Of ze vormden hun hypothese pas als 
hun dataset een serie relaties had uit-
gebraakt. Dit gebeurde overigens vaak 
onbewust, voegt Zwaan eraan toe. 
Zwaan, die als we hem spreken net in 
Tasmanië is voor een lezing over re-
produceerbaarheid, pleit voor een her-
waardering van het edele handwerk. 
Onderzoek overdoen bijvoorbeeld. En 
ook bereid zijn genoegen te nemen met 
negatieve, of tegenvallende resultaten. 
Hij voorziet een radicale verandering 
in de hele psychologie. “Als we stren-
ger zijn, moeten we ook accepteren dat 
niet elk onderzoek een smeuïg resultaat 
oplevert. Ik doe al vijfentwintig jaar on-
derzoek naar taalbegrip. De inzichten 
die daaruit voortkomen zijn wijdver-
breid, maar het zet de wereld niet per 
se op zijn kop. Dat is óók wetenschap.”

#5. 
Het meeste weten-
schappelijke onder-
zoek klopt niet
Het jaarlijkse eredoctoraat van de Eras-
mus Universiteit ging dit jaar naar de 
Amerikaanse medicus John Ioannidis 
(Stanford University), auteur van het es-
say met de veelzeggende titel ‘Why most 
published research findings are false’ 
(PLoS Medicine, 2005).
Een veelzeggende keuze, want het staat 

done far more quickly and far more 
cheaply; throw a random cell into a ma-
chine and you’ll have a few terabytes’ 
worth of base pairs in a matter of days.
You’d think this would be wonder-
ful news, if it weren’t for the fact that 
technology is changing so rapidly that 
your average genome sequencer has 
become obsolete and ready for re-
placement within three years of its 
purchase. Over the last few years, the 
Genomics department of the Erasmus 
Center for Biomics has invested about 
€25 million in new equipment, estimat-
ed Wilfred van IJcken, the head of the 
department. They’d now like some new 
sequencers which – depending on the 
supplier – cost between six and nine 
hundred thousand euros each. These 
are hardly the kinds of amounts your 
average university has lying around. 
And so the department is looking for a 
way to either outsource these expen-
sive types of analysis or perform the 
analyses in collaboration with other 
departments and universities. Said Van 
IJcken, ‘We are exploring our options 
for shared facilities.’
Genomics is not the only field in which 
professors of medicine are becoming 
increasingly dependent on highly com-
plex technological infrastructure. Pro-
fessor of Virology Marion Koopmans, 
along with a large number of other re-
search institutions, obtained a €20 mil-
lion grant to develop a data bank con-
taining all the main pathogens. They’ve 
got the knowledge; the main challenge 
is now to find a way to store, analyse 
and share this knowledge more quickly 
and efficiently.

↘
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#6. 
Het postmodernisme 
is dood, leve het 
metamodernisme
Weg South Park, weg ironie, weg met 
het geloof in het einde van de geschiede-
nis. De zeitgeist verandert. De hoogtijja-
ren van het postmodernisme, het para-
digma dat cultuurfilosofen gebruikten 
om de laatste decennia van de twintigste 
eeuw te begrijpen, liggen sinds dit jaar 
definitief achter ons. De nieuwe term 
is het ‘metamodernisme’, een concept 
waarmee u – mocht u erin slagen haar 
te begrijpen – zeker indruk maakt bij de 
kerstborrel.
Het begrip definiëren is echter bijna 
onmogelijk. Volgens een van de geeste-
lijke vaders, de Rotterdamse cultuurfi-
losoof Robin van den Akker, moeten we 
dit soort begrippen zien als “een vlag 
die de coördinaten duidt van een nieuw 
cultureel landschap, waarin verschillen-
de culturele analyses samenklonteren.” 
Vijf jaar geleden startte hij samen met 
collega Timotheus Vermeulen het on-
derzoeksplatform ‘Notes on metamoder-
nism’. Er waren symposia, boeken, ver-
talingen naar het Russisch en Chinees 
en veel media-aandacht, vanuit de hele 
(westerse) wereld. En hij zag hoe het me-
tamodernisme zich ontwikkelde tot een 
nieuwe modekreet in de filosofie, met het 
afgelopen jaar als voorlopig hoogtepunt. 
Enkele kenmerken: ruimte voor oprecht-
heid, aandacht voor het maakproces en 
constructief engagement. We durven 
weer te dromen, maar hebben tegelijker-
tijd het historische besef hervonden wat 
we in de postmoderne jaren waren kwijt-
geraakt. Dat wil zeggen: we zijn licht op-
timistisch, tegen beter weten in. 
“Vaak wordt gedacht dat wij een pleidooi 
houden voor deze ontwikkelingen”, zegt 
Van den Akker. “Maar voor ons is het en-
kel een vorm van cultuuranalyse. Wat je 
vindt van deze ontwikkelingen, hangt 
vooral af van je plaats in het politieke 
spectrum. Ik denk persoonlijk dat we to-
taal tekortschieten in het vinden van op-
lossingen. Zie Thomas Piketty. Zie Nao-
mi Klein. Volgens mij stevenen we af op 
een cluster fuck van wereldhistorische 
proporties”
Zo. Fijne feestdagen.

#6. 
Postmodernism 
is dead, long live 
metamodernism
Forget about South Park, forget about 
irony, and forget about the end of his-
tory. The Zeitgeist is changing. As of 
this year, the heyday of postmodern-
ism, the paradigm used by cultural phi-
losophers to try and make sense of the 
last decades of the twentieth century, 
is over. The new word you’ll want to use 
is ‘metamodernism’, a concept which 
– if you’re lucky enough to actually 
understand what it means – is sure to 
earn you bonus points at your Christ-
mas party.
However, it’s nearly impossible to 
come up with a definition. According 
to one of the originators of the word, 
Rotterdam cultural philosopher Rob-
in van den Akker, concepts like meta-
modernism are to be considered ‘a flag 
which points to the co-ordinates of a 
new cultural landscape in which sev-
eral cultural analyses coagulate’. Five 
years ago, Van den Akker and his col-
league Timotheus Vermeulen founded 
the study platform Notes on Meta-
modernism. Conferences were hosted, 
books were published and translated 
into Russian and Chinese, and media 

from all over the western world fell 
over themselves to feature the new 
concept. And Van den Akker saw met-
amodernism develop into the next big 
thing in philosophy, especially in this 
past year. 
A few characteristics: room for sin-
cerity, attention for the creative pro-
cess and constructive engagement. 
We are allowing ourselves to dream 
again, but at the same time we have 
re-found the understanding of his-
tory that we seemed to have lost in 
the years of postmodernism. In oth-
er words, we’re somewhat optimistic, 
albeit against our own better judge-
ment. 
‘People often think that we’re argu-
ing in favour of these developments,’ 
said Van den Akker. ‘But to us it’s no 
more than a type of cultural analysis. 
How you feel about these develop-
ments will largely depend on where 
you stand on the political spectrum. 
Personally, I think we’re failing big 
time when it comes to finding solu-
tions. See Thomas Piketty. See Naomi 
Klein. I think we’re heading for a ‘clus-
ter fuck’ of absolutely unprecedented 
proportions.’
So, on that note, then, happy holidays!

* You know, post-modernism is so last-century 
pre-meta-modern.



↘
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Daniël Sikkens (58), voorzitter Erasmus Sport, 
neemt na ruim 28 jaar afscheid 
“28 jaar en 7 maanden was ik bestuurder bij Eras-

mus Sport. In het dagelijks leven ben ik jurist, dat 

doe ik om geld te verdienen. De bestuursfunctie 

bij Erasmus Sport doe ik voor mijn plezier. 

Als scholier op de middelbare school had ik al een 

nevenfunctie, dat is dus nooit meer veranderd. 

Het is mijn manier om iets terug te geven aan de 

maatschappij. Erasmus Sport is in de loop der ja-

ren veranderd. Ik ben trots op het resultaat. Zo’n 

10.000 studenten en medewerkers hebben een 

sportkaart en de sportfaciliteiten scoren hoog in 

vergelijking met andere studentensportcentra. 

Zelf golf ik graag. Het mooie van golf vind ik dat 

het de enige sport is die je kunt spelen met ie-

mand die misschien veel beter of slechter is dan 

jij; de handicaps trekken alles gelijk. Ik speel golf-

toernooien in teamverband. Dan merk je de steun 

die je ontvangt van – en geeft aan – je groepsgeno-

ten. Je bent zo goed als de groep is. 

Mijn bestuursstijl lijkt wel op mijn golfstijl. Ik 

denk dat mijn kracht zit in het samenbrengen en 

het motiveren van mensen. Dat vind ik mooi om te 

doen. Ik hoef niet op de directeursstoel te zitten. 

Ik voel me senang als sparringpartner.

Ik weet nog niet wat de toekomst brengt. Mis-

schien wel op reis met mijn vrouw, met de tassen 

op onze ruggen. Backpacken? Haha nee, ik had 

het over golftassen.”

Daniël Sikkens (58), president of Erasmus Sport 

retires after 28 years  

“For 28 years and 7 months, I was a member of the 

board of Erasmus Sport. In my day job, I’m a la-

wyer and that’s what I do to earn money. Being on 

the board of Erasmus Sport is what I enjoy doing. 

As a high school student, I had a part-time job 

too, so no difference there. It’s my way of giving 

something back to society. Over the years, Eras-

mus Sport has changed and I’m proud of the re-

sult. Around 10,000 students have a sports pass 

and the sports facilities score well compared with 

other student sport centres. 

My game is golf. The nice thing about golf is that 

it’s the only sport you can play with someone 

who may be much better or worse than you are. 

The handicap levels things off. I play golf tourna-

ments in a team, though. That’s when you realise 

how much support you receive – and give – to your 

fellow team members. You’re only as good as the 

group.  My style of managing is similar to how I 

play golf. I feel that I’m good at bringing people 

together and motivating them. I like being able to 

do that. I don’t need to sit in the director’s seat. 

I’m happy just being a sparring partner. 

I don’t know what the future will bring. Perhaps 

I’ll go travelling with my wife with our bags on our 

backs. Backpacking? Haha no, I was talking golf 

bags.”



Stille krachten
Enige tijd geleden trof ik de vaste schoonmaakster van ons 
gebouw op de gang van mijn afdeling. Het viel me op dat 
haar anders zo minnelijke gelaatsuitdrukking plaats had 
gemaakt voor een gefrustreerde blik. Al snel bleek wat de 
oorzaak van haar ongenoegen was: het herentoilet. Ik zal 
u de precieze details besparen, maar de vraag hoe volwas-
sen mannen met een academische graad een bende kunnen 
achterlaten waarbij vergeleken het gorillaverblijf in Blijdorp 
een viersterrenhotel is, houdt me nu nog steeds bezig. Geen 
wonder dat ze uitriep: “Soms wordt het vergeten, maar wij 
zijn ook mensen!”
Enkele weken later besloot ik een gesprek met haar aan te 
knopen. Ze vertelde me dat ze Fatima heette, vanuit Kaap-
verdië naar Nederland was gekomen en dit werk al twin-
tig jaar doet. Mensen als Fatima werken minstens zo hard 
als academici, maar de beloning en waardering voor hun 
werkzaamheden zijn mager: pas anderhalf jaar geleden is 
na een grote landelijke staking doorbetaling bij ziekte in de 
cao voor schoonmakers vastgelegd. Dat is nogal een ver-
schil met de tien ongebruikte verlofdagen die universiteits-
werknemers aan het einde van het jaar uitbetaald kunnen 
krijgen. Schoonmakers doen vaak in de luwte hun werk en 
hebben weinig contact met andere beroepsgroepen aan de 
EUR, maar dat betekent niet dat ze niet belangrijk zijn voor 
het functioneren van onze en andere universiteiten.
In hun boek ‘Waarom vuilnismannen meer verdienen dan 
bankiers’ tonen Jesse Frederik en Rutger Bregman dat de 
financiële markt bij staking van laatstgenoemde groep ge-
woon verder ging, maar dat een staking van de vuilophaal-
dienst in New York binnen een paar dagen tot grote chaos 
leidde. Hun conclusie: vuilnismannen krijgen minder, maar 
verdienen meer dan bankiers. Worden stakende promoven-
di en professoren net zoveel gemist als stakende schoon-
makers? Ik durf er geen geld op te zetten.
Dit geldt niet alleen voor schoonmakers: zo kennen de 
meeste academici het belang van een goede verstandhou-
ding met het secretariaat. De examenadministratie is van 
hetzelfde laken een pak: dank je ze voor hun inspanningen, 
dan is een tentamen een weekje later inleveren minder snel 
een probleem.
In de academische wereld komen tijdelijke contracten nog 
altijd buitenproportioneel veel voor. Dan is het extra be-
langrijk de langdurige inzet van ondersteunend personeel 
op waarde te schatten: zij vormen in belangrijke mate het 
institutionele geheugen van de universiteit. Daarom mijn 
suggestie voor een goed voornemen voor het nieuwe jaar: 
toon waardering voor de stille krachten. Niet omdat u dan 
sneller iets van ze gedaan krijgt, maar simpelweg omdat het 
ook mensen zijn.

Quiet forces
Some time ago, I met the lady who regularly cleans our building in 
the corridor of my department. I noticed that her usual hearty ex-
pression had been supplanted by a look of frustration. The reason 
for her discontent soon became clear: the men’s room. I’ll spare 
you the details, but I’m still mulling over the question how adult 
men with an academic degree can leave such a mess. It made the 
gorilla house at Blijdorp look like four-star hotel in comparison. No 
wonder our cleaning lady exclaimed “People forget it from time to 
time, but we’re human beings too!”
A few weeks later I struck up a conversation with her. She told me 
her name is Fatima, that she had moved to the Netherlands from 
Cape Verde and that she had already been doing this work for 20 
years. People like Fatima work at least as hard as academics, but 
are rewarded with considerably less income and appreciation: as 
recently as 18 months ago, it took a large-scale strike before con-
tinued pay for cleaners who fall ill was included in the CLA for the 
sector. Rather a contrast with the reimbursement that university 
staff members are entitled to for unused leave – to a maximum of 
ten days. Cleaners often do their job in the background or after 
hours, and don’t come in contact with other staff members at EUR 
that much. However, this does not mean that they aren’t vital to the 
smooth functioning of our and other universities.
In their book ‘Why garbage men deserve more than bankers’, Jesse 
Frederik and Rutger Bregman show that when the latter group de-
cided to lay down work the financial markets carried on as usual, 
while a strike by the workers of the New York City Department of 
Sanitation led to chaos in a matter of days. Frederik and Bregman 
conclude that while garbage men earn less than bankers, they ac-
tually deserve more. If doctoral candidates and professors were to 
go on strike, would they be as sorely missed as cleaners who do the 
same? I wouldn’t bet my money on it.
And this doesn’t just apply to cleaners: most academics are aware 
of the importance of remaining on good terms with the secretariat. 
And the Department for Exam Registration is no different: if you 
have the courtesy to thank them for their efforts occasionally, they 
tend to be more understanding when you hand in your exam a week 
late.
A disproportionate share of the work in the academic sector is still 
done on the basis of fixed-term contracts. And this makes it all the 
more important to appreciate the long-term commitment of our 
support staff: to a large extent, they form the collective memory of 
our university as an institution. That’s why for 2016, I would like to 
propose the following New Year’s resolution: to show more appre-
ciation for our quiet forces. And not to make them more accom-
modating to our requests, but for the simple fact they’re human 
beings too.

Giorgio Touburg is a doctoral candidate at the Rotterdam School of 
Management.
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John en Mary woonden in een riant en smaakvol ine
gericht huis in Phoenix, Arizona. Hij was een ietwat 
stijve man, die donkerblauwe pantalons droeg met 
een kaarsrechte vouw. Zijn vrouw was vijf jaar jone
ger. Ze was een ochtendmens, om zeven uur liep ze 

al op haar roze sportschoenen door de straten. Je moest elke dag 
tienduizend passen maken om de botten sterk te houden, had ze 
in een tijdschrift bij de tandarts gelezen. Mensen trainden hun 
spieren, maar vergaten hun botten. Mary maakte snelle passen, 
twee uur per dag, en deed daarna rekoefeningen in de woonkae
mer. Haar man interesseerde zich niet voor zulke zaken.
John was accountant geweest bij een groot kantoor en had jae
renlang de boeken gecontroleerd van een oliemaatschappij. Zijn 
werk had hem over de hele wereld gebracht, in Brazilië, in India, 
in Frankrijk. Een aantal keren was zijn vrouw ook meegegaan en 
hadden ze een vakantie eraan vastgeplakt. Zo was er een foto van 
hen beiden op het strand van Tulum, in Mexico. Mary droeg een 
strohoed en hij een dure zonnebril, die hij van haar cadeau had 
gekregen voor zijn verjaardag. Het was drie jaar voor zijn pensie
oen. Ze hadden in een cabana geslapen, de Caraïbische Zee aan 
hun voeten. Tussen twee bomen hing een donkerrode hangmat, 
maar zowel John als Mary lagen liever op de strandstoelen die 
elke ochtend op het witte strand voor hen werden klaargezet.  Hij 
las een boek van Stephen King, zij bladerde door tijdschriften en 
las over de problemen die de sterren hadden met de liefde. Ze 
waren vijfendertig jaar getrouwd. Ook hun huwelijk had problee
men gekend. John had een affaire gehad met een jonge vrouw 
op zijn afdeling, niet zijn secretaresse. Ze had lange benen en 
prachtig donkerbruin haar. Kastanjekleurig, zoals de Italianen 
zeggen. Maar dat was alweer jaren geleden. De wond was dichte
gegaan; het was vergeven en vergeten. Ja, ze kon zeggen dat ze 
gelukkig waren, en ze keek uit naar de tijd die voor hen lag, de 
jaren van overvloed. Ze had besloten te stoppen met werken als 
John met pensioen zou gaan. Mary gaf niet zoveel om haar werk 
als John deed. Ze werkte bij een opticien en deed oogmetingen, 
maar haar werk stond niet op de eerste plek. Die plaats was voor 
hun gezamenlijke vrienden, de talrijke etentjes bij hen thuis of 
op het groene gazon, dat John elk weekend maaide.
 Ze hadden geen kinderen, die waren niet gekomen en de wee
tenschap was toen nog niet zo ver als nu. Het waren de zwartste 
jaren in haar leven geweest en John had haar niet altijd bee

J
ohn and Mary lived in a large and tastefully decorat-
ed house in Phoenix, Arizona. He was a somewhat stiff 
man who wore dark blue trousers with a dead straight 
crease. His wife was five years his junior. She was a 
morning person who was out walking in her pink train-

      ers at 7am. She’d read in a magazine at the dentist’s that 
it took ten thousand steps a day to keep a person’s bones 
strong. People tended to train their muscles, but not their 
bones. Mary walked fast, two hours a day, then did some 
stretching in the living room. Her husband was not interest-
ed in such matters.
John had been an accountant with a large accounting firm 
and had inspected an oil company’s books for years. His work 
had taken him all over the world – to Brazil, India, France. His 
wife had joined him on several of those trips, and they’d add-
ed a holiday at the end. As a result, they had a photo of the 
two of them on the beach in Tulum, Mexico. Mary was wear-
ing a straw hat, while John was wearing the expensive sun-
glasses Mary had given him on his birthday. That had been 
three years before his retirement. They’d spent the night in 
a cabana, the Caribbean at their feet. A dark red hammock 
had been tied between two trees, but both John and Mary 
had preferred lying in the deck chairs which had been put on 
the white beach for them every morning. While he’d read a 
book by Stephen King, she’d leafed through magazines and 
read about stars’ troubled love lives. They’d been married 
for 35 years themselves, and their marriage had not been 
without its share of trouble, either. John had had an affair 
with a young woman who had worked at his department (not 
his secretary). She had long legs and gorgeous dark brown 
hair – chestnut-coloured, as the Italians say. That had been 
years ago, though. The wound had healed; she’d forgiven and 
forgotten. Yes, she did think they were happy, and she was 
looking forward to the years ahead, the years of plenty. She’d 
decided to stop working once John retired. Mary didn’t care 
about her work as much as John did. She worked at an op-
tometrist’s, where she performed eye measurements, but 
her work was not her priority. Their mutual friends were, and 
the many dinner parties they gave at their home or on the 
green lawn, which John still mowed every weekend.
 They had no children. Somehow they’d remained child-
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grepen. Hij had het te druk. Hij was in de weer met rapporten en 
jaarverslagen, ook als hij die niet in zijn handen hield. Zijn hoofd 
was gevuld met cijfers, er was geen ruimte voor andere dingen. 
‘Ze is weer in een huilerige bui,’ had ze hem ooit tegen David, de 
buurman, horen zeggen. Op dat moment had ze gezworen nooit 
meer in het bijzijn van haar man te huilen. Ze werd in die jaren 
een andere vrouw, van ijzer. Je kon het aan haar gezicht zien, dat 
harder was geworden. Haar vriendinnen vermeden haar. Vriene
dinnen die kinderen kregen en versmolten met hun kroost. Ze 
waren bang voor haar, een feeks met kwade ogen.
 Op haar veertigste had Mary in de spiegel gekeken en besloot 
ze dat ze zo niet verder wilde gaan. Ze maakte een afspraak met 
een psycholoog, een man met lange haren, die haar twee adviee
zen gaf. Ze moest haar verdriet niet wegstoppen en ze moest een 
reis maken. Dat voorjaar vertrok ze naar China en ging in retraie
te in de Gele Bergen. Toen ze terugkwam, was de hardheid uit 
haar gezicht, maar had haar man een verhouding met een vrouw 
die begin dertig was en alles aan hem leuk vond. Ze was er de 
eerste avond achter gekomen. Tijdens het diner plukte ze een 
lange, roodbruine haar van zijn colbert. ‘Van wie is deze?’ vroeg 
ze, eigenlijk zonder achterdocht, maar John was gaan stotteren 
en hij leek geen adem te kunnen halen. Er volgde een moeilijk, 
lang jaar. Mary en John beklommen het rotspad van het huwee
lijk, maar ze wisten bij elkaar te blijven. Hij deed een belofte, dat 
hij haar nooit meer zou kwetsen.
Nu waren ze beiden in de zeventig, hij bijna tachtig. De jaren 
van overvloed, van grenzeloze tijd, van seizoenen die je in elkaar 
zag overgaan. De grote zomer in de gouden herfst van Arizona. 
Maar op een dag was John door de politie naar huis gebracht. Hij 
was met zijn Toyota de verkeerde weghelft opgereden en had het 
hele stuk tegen het verkeer in afgelegd. Hij was bijna thuis, toen 
twee agenten hem dwongen te stoppen. John had zijn auto aan 
de kant gezet en had de mannen gevraagd of hij hen van dienst 
kon zijn.
Mary wist meteen dat het ernstig was. Er waren andere tekens 
geweest; John die zijn sleutels in de koelkast had gelegd, die 
zich met zijn pyjama had afgedroogd. ‘Wat doe je?’ had Mary gee
vraagd toen ze hem in de badkamer had zien staan. ‘Ik droog me 
af,’ antwoordde John. Ze had erom moeten lachen en hem zijn 
handdoek toegeworpen. In het weekend was hij de tuin ingee
gaan om het gazon te maaien, maar hij was bij de supermarkt 
uitgekomen.
Ze bezochten een neuroloog en John moest enkele testen doen. 
‘Appel, tafel, deur,’ zei de man. ‘Kun je deze drie woorden here

less, back when science wasn’t as advanced as it is now. 
These had been the darkest years of her life, and John hadn’t 
always been very understanding. He’d been too busy to un-
derstand her. He’d been occupied with reports and annual re-
ports, even if he wasn’t actually holding the papers. His head 
had been filled with numbers, there was no room for anything 
else. ‘She’s in a weepy mood again,’ she’d once overheard him 
tell David, their neighbour. That was the moment she’d decid-
ed never to cry in her husband’s presence again. She’d be-
come a different woman in those years, a true iron lady. You 
could tell from her face, which had hardened. Her friends, 
who’d had kids and were inseparable from their offspring, 
had avoided her. They’d feared the witch with the angry eyes 
she’d become.
 At age 40, Mary had looked in the mirror and decided that 
she couldn’t go on like this. She’d made an appointment with 
a psychologist, a man with long hair, who’d given her two 
pieces of advice: to stop suppressing her pain and to go trav-
elling. That spring she’d left for China and gone on a retreat 
in the Yellow Mountains. By the time she came back, the hard-
ness had left her face, but her husband was seeing a woman 
who was in her early thirties and liked everything about him. 
She’d found out right the first evening. During dinner she’d 
picked a long, auburn hair from his jacket. ‘Whose is this?’ 
she’d asked, not suspecting a thing, only for John to start 
stammering and seemingly choke. A long and difficult year 
had ensued. Mary and John had climbed the rocky road of  
marriage, but they’d managed to stay together. He’d prom-
ised he’d never hurt her again.
Now they were both in their seventies; he was nearly eighty. 
The years of plenty, of infinite time, of one season visibly 
morphing into the next. The grand summer morphing into 
Arizona’s golden autumn. 
However, one day John had been dropped off at home by 
the police. He’d taken his Toyota into the wrong lane and had 
driven a long way against the flow of traffic. He’d almost been 
home by the time two police officers had forced him to stop. 
John had pulled over on the side of the road and had politely 
asked the two men how he could help them.
Mary knew at once that this was serious. There had been oth-
er signs: John putting his keys in the fridge, John towelling 
himself off with his pyjamas. ‘What are you doing?’ Mary had 
asked as she’d watched him do it in the bathroom. ‘I’m towel-
ling off,’ John had replied. She’d laughed and thrown him ↘↘
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halen?’ John herhaalde de woorden, maar herinnerde ze zich 
enkele minuten later niet meer. Ook niet toen Mary hem hielp. 
‘Appel,’ zei ze, ‘tafel…’ John keek haar aan. Hij zag dat ze radeloos 
was, maar hij kon er niets aan doen.
Op de weg terug naar huis prevelde ze: ‘O, John, doe het ons 
niet aan.’ De neuroloog had haar verteld dat het kortetermijngee
heugen van haar man niet goed functioneerde en dat hij moeite 
had met vertrouwde handelingen. John had op de gang gezeten 
tijdens het gesprek dat Mary met de dokter had. Hij stond mee
teen op toen ze naar buiten kwam. ‘En?’ vroeg hij. ‘Hadden ze je 
maat?’
In de auto haalde Mary diep adem en zei: ‘We waren net bij de 
dokter, een neuroloog.’
‘Ja,’ was het enige wat John zei.
‘Hij denkt dat er iets is met je geheugen.’
‘Er is niks met mijn geheugen. Ik ben in 1959 afgestudeerd, drie 
jaar later kwam ik jou tegen en in 1965 zijn we getrouwd. Op 2 
juni.’
Het was juist. Het was een warme dag, een onvergetelijke dag. Er 
waren meer dan honderd gasten bij het feest. Mary zag er beelde
schoon uit. Ze droeg een nauwsluitende jurk met een glanzend 
bovenstuk, en haar slipje was van kant. Haar vader had gehuild 
toen hij haar had weggeven. Ze werd van John, die een mooie, 
rechte rug had en in die tijd ook een snor. O, ze wist nog zoveel 
details van hun trouwdag. De kleur van de guirlandes, de zonnee
bloemen die op de tafels stonden, haar pijnlijke voeten. Zelfs het 
geluid van de wekker dat haar had gewekt. Ze kon het allemaal 
oproepen. Even wilde ze er met John over praten, maar ze was 
bang dat hij alleen de datum wist, het cijfer.
‘Weet je nog dat je een snor had?’ vroeg ze toch.
Hij draaide zijn hoofd naar zijn vrouw, die achter het stuur zat. 
‘Natuurlijk weet ik dat,’ zei hij. ‘En ik weet ook nog hoe knap je 
was, hoe begeerlijk. Ik trouwde met het mooiste meisje van het 
land.’
Ze omhelsden elkaar voor een rood verkeerslicht. Er stond geen 
auto achter hen. Ze lieten het groen worden en bleven elkaar 
vasthouden.
Twee weken later werd het vermoeden van de neuroloog na een 
uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis bevestigd. John bleek ale
zheimer te hebben. Hij zou zich nog een tijd lang de cijfers van 
lang geleden kunnen herinneren, de onttrekkingen, de winsten, 

a towel. Over the weekend he’d walked into the back yard to 
mow the lawn, only to end up at the supermarket.
They’d seen a neurologist, who had subjected John to a few 
tests. ‘Apple, table, door,’ the man had said. ‘Can you repeat 
these three words for me?’ John had repeated the words, 
but just a few minutes later, he no longer remembered them. 
Not even when Mary prompted him. ‘Apple,’ she said. ‘Table…’ 
John had looked at her. He’d seen that she was desperate, 
but had been unable to do anything about it.
On the way home she muttered, ‘Oh, John, please don’t do 
this to us.’ The neurologist had told her that her husband’s 
short-term memory was impaired and that he was having dif-
ficulty doing familiar things. John had stayed in the corridor 
while she was talking to the doctor. He got up at once when 
she emerged from the doctor’s office. ‘So?’ he asked. ‘Did 
they have one in your size?’
In the car Mary took a deep breath and said, ‘We were seeing 
a doctor just now. A neurologist.’
‘Yes,’ was John’s only answer.
‘He thinks there’s something the matter with your memory.’
‘There’s nothing the matter with my memory. I graduated in 
1959 and met you three years later. We married in 1965. On 
the second of June.’
He was right. It had been a warm day, an unforgettable day. 
More than a hundred people had attended the party. Mary 
had looked stunning. She’d worn a tight dress with a shiny 
bodice, as well as lace knickers. Her father had wept as he’d 
given her away. She was John’s now. John, who’d had a lovely 
straight back and a moustache, too, in those days. Oh, the 
details she remembered about their wedding day! The colour 
of the garlands, the sunflowers which had sat on the tables, 
how badly her feet had hurt. Even the sound of the alarm 
clock which had woken her. She remembered it all. For a mo-
ment, she wanted to discuss it with John, but she was afraid 
he’d only remember the date, the number.
‘Do you remember you had a moustache?’ she asked, despite 
herself.
He turned his head to his wife, who was driving the car. ‘Of 
course I remember,’ he said. ‘And I also remember how beau-
tiful you were, how desirable. I married the prettiest girl in 
the country.’
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de dividenden, het aantal medewerkers in Frankrijk. Het had ale
lemaal in de rapporten gestaan die hij had geaccordeerd. Maar 
andere informatie glipte ongenadig door de gaten van zijn gee
heugen, namen van mensen, plekken, de smaken die hij altijd 
nam bij Papa Ed’s Ice Cream, citroensorbet en black cherry vae
nilla.
 Mary had al hun vrienden geïnformeerd over de toestand 
van John. Bij het eerste telefoontje had ze gehuild, maar toen 
ze iedereen had gebeld, voelde ze zich opgelucht. Noreen kwam 
langs, een hartsvriendin wier man was overleden na een lang 
ziekbed. Dat was twee jaar geleden. Ze dronken witte wijn en 
haalden herinneringen op uit de tijd dat ze op school zaten. Niet 
bij elkaar in de klas, Noreen was een jaar ouder, maar ze waren 
toen bevriend geraakt.
 ‘Hoe heette die knappe jongen uit de hoogste klas?’
 ‘Die met die rode jas?’
 ‘Ja, echt een stuk.’
 ‘Brian.’
 ‘Nee, Brandon.’
 ‘Ja, Brandon Bains.’
Het was alsof ze al alleen was, alsof ze beiden weduwen waren. 
John lag op bed. Hij keek televisie of sliep al.
‘Hoe gaat het met je?’ vroeg Noreen.
Ze vertelde dat ze het zwaar vond, maar dat er nog steeds mooie 
momenten waren. De dag ervoor hadden ze in de tuin gezeten 
en gekeken naar de sterren. Ze had zijn hand vastgehouden en 
erin geknepen.
Het tempo waarin alzheimer zich ontwikkelt verschilt per patie
ent. Mary was bang voor de dag dat John niet meer zou weten 
wie zij was. De artsen hadden gezegd dat dit nog maanden zou 
kunnen duren, maar de volgende dag was John hevig in de war 
toen Mary terugkwam van haar ochtendwandeling, de tienduie
zend passen voor haar botten. Hij wist niet meer waar het toilet 
was en had het in zijn broek gedaan. Ze bracht hem naar de bade
kamer en haalde droge kleren. ‘Het geeft niet,’ zei ze. ‘Ik ben je 
vrouw en ik hou van je.’
Het duurde geen maanden, maar weken, om precies te zijn: drie 
weken. Toen die voorbij waren, herkende John zijn vrouw niet 
meer. Hij deed aardig tegen haar en vond het niet erg dat ze 
naast hem ging zitten op de bank, maar hij kon haar naam niet 
onthouden. Hij wist niet wie de vrouw was met wie hij ruim 

They embraced while waiting for a red light to turn green. No 
other cars were behind them. They allowed the light to turn 
green while continuing to hold each other.
Two weeks later, in a thorough examination at the hospital, 
the neurologist’s suspicions were confirmed. John turned 
out to have Alzheimer’s. He’d be able to remember numbers 
from days gone by for a while to come, along with the with-
drawals, the revenue, the dividends, the number of employ-
ees in France. They’d all been in the reports he had signed 
off on. However, other types of information were mercilessly 
slipping through the gaps in his memory – names of people, 
places and the flavours he’d always picked at Papa Ed’s Ice 
Cream, lemon sorbet and black cherry vanilla.
 Mary had notified all their friends of John’s condition. 
She’d cried during the first phone call, but once she’d rung 
everyone, she felt relieved. Her good friend Noreen, whose 
husband had passed away two years earlier after a long pe-
riod of illness, came to visit her. They drank white wine and 
reminisced about the time they’d been at school together. 
They hadn’t been classmates – Noreen was a year older – but 
that’s when they’d become friends.↘ ↘
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een halve eeuw samen was. De ziekte verslond zijn geheugen, 
vrat alles op – een goor, gulzig monster. 
Mary besloot alleen verder te gaan. Er waren vrienden die dat 
harteloos vonden. Het was niet wat John zou hebben gewild, zeie
den ze. In een instelling weggestopt worden. Ze praatten achter 
haar rug om, maar via Noreen kwam ze het te weten.
‘Ze begrijpen het niet,’ reageerde Mary, ‘ze kunnen het niet bee
grijpen.’
John leek in niets op de man die hij was geweest. Hij was iemand 
anders geworden. Het leven was goed voor hem geweest, hij had 
er met grote teugen van genoten. Nu was het allemaal weg, vere
dwenen, vergeten. De dag van hun bruiloft, het riante huis. De 
reizen, de etentjes, het witte strand van Tulum, zijn vrouw met 
een strohoed. Ze had de mooiste dagen van haar leven met hem 
doorgebracht, maar nu moest ze opnieuw beginnen. Ze wist dat 
ze het kon. Ze had haar leven ook anders moeten invullen toen 
zij en John geen kinderen bleken te krijgen.
Mary bezocht haar man nog een aantal maal in het Banner Ale
zheimer’s Institute. Het waren trage bezoeken. Er waren geen 
mooie momenten meer. Een oude vrouw, die Jenny heette, noeme
de John haar beste vriend. Het afdelingshoofd vertelde haar dat 
de vrouw ’s avonds naar Johns kamer ging en haar kleren op de 
vloer liet vallen. Of ze daar problemen mee had? Mary schudde 
haar hoofd.
Toen ze de keer erop afscheid nam van John, wist ze dat ze niet 
meer terug zou komen. Ze ging door de schuifdeuren naar buiten 
en liep onder de zalige zon van Arizona naar haar auto. ↙

 ‘What was the name of that handsome guy in Grade 12?’
 ‘The one with the red coat?’
 ‘Yeah. He was a dish.’
 ‘Brian.’
 ‘No, Brandon.’
 ‘Right. Brandon Bains.’
It was as if she was on her own already, as if they were both 
widows. John was in bed, either watching TV or asleep al-
ready.
‘How are you?’ Noreen asked. 
She said that she was having a hard time, but that they were 
still experiencing moments of beauty together. Just the day 
before, they’d sat in the back yard together, looking at the 
emerging stars. She’d held his hand and squeezed it.
Alzheimer’s develops at a different rate in every patient. 
Mary dreaded the day John would no longer know who she 
was. The doctors had told her that this moment might still be 
months off, but the very next day, John was terribly confused 
when Mary returned from her morning walk, the ten thou-
sand steps she took every day to strengthen her bones. He’d 
forgotten where the loo was and had wet himself. She took 
him to their bathroom and fetched him some dry clothes. ‘It’s 
OK,’ she said. ‘I’m your wife and I love you.’
It took weeks rather than months. Three weeks, to be exact. 
Once those weeks were over, John no longer recognised his 
wife. He was nice to her and didn’t mind her sitting next to 
him on the sofa, but he couldn’t remember her name. He had 
no idea who this woman was with whom he’d lived for over 
half a century. The disease devoured his memory and left 
nothing in its wake – a dirty, greedy monster. 
Mary decided to go on on her own. Some of their friends 
thought this was heartless. It’s not what John would have 
wanted, they said, being put away in some home. They talked 
about her behind her back, but Mary found out through No-
reen.
‘They don’t understand,’ she said in response to what Noreen 
had told her. ‘Nor can they.’
John was completely altered from the man he’d used to be. 
He’d become a different person. Life had treated him well, 
and he’d thoroughly enjoyed it. Now all of that was gone, van-
ished, forgotten. Their wedding day, their splendid home. The 
travels, the dinners, the white beach at Tulum, his wife and 
her straw hat. She’d spent the most beautiful days of her life 
with him, but now she would have to start afresh. She knew 
she could do it. She’d had to give her life new meaning when 
she and John had turned out to be unable to have children.
Mary visited her husband a few times at the Banner Alzheim-
er’s Institute. The visits seemed to last for ever. They no 
longer shared beautiful moments. An old woman named 
Jenny called John her best friend. The head of the ward told 
Mary that the woman visited John in his bedroom at night 
and dropped her clothes on the floor. Did Mary mind? She 
shook her head.
The next time she said goodbye to John, she knew she would 
not be back. She left the building through the sliding doors 
and walked to her car under the delightful sun of Arizona. ↙
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Eva Haans (22), masterstudent Publiek manage-
ment. Neemt afscheid van Nijmegen.
“Eigenlijk baalde ik ervan dat de master in Rottere

dam me zo aansprak. Het was zoveel makkelijker 

geweest als het niet zo was geweest. Dan was ik 

gewoon in Nijmegen gebleven, waar ik mijn vriene

den, vriend, werk en dispuut heb. 

Mijn bachelor koos ik op basis van de locatie; ik 

vond Nijmegen meteen zo’n leuke stad. De master 

wilde ik kiezen op basis van de inhoud. Zo kwam 

ik in Rotterdam terecht. Daar was ik voor die tijd 

weleens geweest, tijdens een dispuutsweekend. 

Toen hingen mijn dispuutsgenoten en ik echt de 

toerist uit. We gingen naar de Markthal en kregen 

allemaal een linnen tasje. De ontwerper van de 

tasjes is grappig genoeg gevestigd in Rotterdam, 

maar komt ook uit Nijmegen. Dit tasje staat voor 

mij dan ook symbool voor mijn overgang van het 

Nijmeegse naar het Rotterdamse. Wat ik zo mooi 

vind aan Rotterdammers, is dat ze zo trots zijn op 

hun stad. Ze voelen zich niet beter, maar het is 

puur liefde voor Rotterdam, dat vind ik mooi.

Natuurlijk mis ik Nijmegen nog wel. Ik ga ree

gelmatig terug. Toch zou ik mijn beslissing niet 

willen terugdraaien. De master bevalt heel goed 

en ik voel me door deze stap ook wel meer Nedere

lander. Door naar de andere kant van Nederland te 

verhuizen merk je dat er zelfs binnen Nederland 

cultuurverschillen zijn. Dat heeft ook zo zijn chare

mes.”

Eva Haans (22), master student Public manage-

ment. Saying goodbye to Nijmegen.

“I was actually rather annoyed that I was so at-

tracted by the master in Rotterdam. It would have 

been so much easier if I hadn’t been. I could have 

stayed in Nijmegen, where I have my friends, my 

boyfriend, job and debating society.  I chose my 

bachelor on the basis of location. I immediately 

loved Nijmegen. I wanted to choose my master on 

the basis of content. That’s how I came to Rotter-

dam. I’d been there before, during a debating so-

ciety weekend. Then my friends and I did touristy 

things. We went to the Markthal where we all got a 

linen bag. Funnily enough, the designer of the bags 

is based in Rotterdam, but also comes from Nij-

megen. So this bag is a symbol for my move from 

Nijmegen to Rotterdam. What I like about people 

from Rotterdam is that they are so proud of their 

city. They don’t feel better than other people, it’s 

just pure love for Rotterdam, and that’s what is so 

appealing. Obviously I do miss Nijmegen. That’s 

where my friends live, and my debating buddies 

and my boyfriend. I still go back on a regular basis. 

However, I wouldn’t change my decision. I’m really 

enjoying the master and this step makes me feel 

more Dutch. By moving to the other side of The 

Netherlands, one notices that even within a small 

country like The Netherlands exist cultural diffe-

rences, which i think is quite charming.”
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Met een rotgang
vooruit
In de goede oude tijd was Kerstmis nog een speciale ge-
beurtenis. Hoewel deze dagen al heel ver achter me liggen, 
hadden kinderen nog niet eens zo heel lang geleden nog iets 
om zich op te verheugen. Het was vroeger de dag waar je 
het hele jaar reikhalzend naar uitkeek - dat fantastische 
moment dat je met trillende handen je felbegeerde cadeaus 
uitpakte.
Dat was vroeger. Nu krijgen kinderen om de week 'cadeaus' 
van hun vrijwel afwezige ouders als deze in het weekend 
gaan shoppen om de tijd te doden. Zorgvuldig samengestel-
de verlanglijstjes zijn vervangen door willekeurig wijzende 
vingers. Bovendien kunnen kinderen alle denkbare lekker-
nijen tegenwoordig gewoon bij hun lokale supermarkt halen. 
Terwijl kinderen hun gevoel van verwondering verloren heb-
ben, hebben volwassenen zich er een hele nieuwe voorstel-
ling van gemaakt. Onze goede voornemens voor het nieuwe 
jaar zijn onrealistische doelstellingen gebaseerd op overal 
aanwezige verleidelijke advertentieslogans zoals 'val 5 kilo 
af in een week'. Uiteindelijk maken we een lange lijst voorne-
mens waar we ons in de week na Kerstmis volledig op stor-
ten. 
Meestal benaderen we verandering zwart-wit. Het verleden 
is roetzwart en donker. We willen er zo snel mogelijk weg, 
bij voorkeur zo min mogelijk op Zwarte Piet lijkend. De toe-
komst ziet er daarentegen veelbelovend uit. Daar stellen we 
ons voor als redders in nood, zijn alle onze problemen opge-
lost en is alles goed geregeld in de wereld. 
Er is echter één klein probleempje. Het heden. Je kunt het 
heden vergelijken met die pluizige gestreepte sloffen die 
we aan onze voeten hebben. We hebben ze gekregen, maar 
het bonnetje is weg en we kunnen ze daardoor niet meer te-
rugbrengen. In een eerste instinctieve reactie gaan we op 
zoek naar een resolute en snelle oplossing. We doen er alles 
aan om een snelle oplossing te vinden, zelfs als deze alleen 
maar op de korte termijn werkt. Als je op zoek bent naar een 
verandering op de lange termijn moet je leren omgaan met 
ongemak. 
We willen allemaal een totale revolutie. Als het vandaag niet 
lukt, dan morgen. Hoe flitsend en spectaculair dat in onze 
gedachten ook lijkt, in werkelijkheid veranderen de meeste 
dingen geleidelijk. Hoe graag we ons alles ook in termen als 
'voor' en 'na' willen voorstellen, de echte veranderingen vin-
den plaats in het grijze midden.

Fast forward
In the good old days, Christmas used to be a very special oc-
casion. Considering that those days were old for me, it’s not 
even that long ago that children still had something to look 
forward to. It used to be the day preceded by the greatest 
anticipation - that golden moment when you unwrapped the 
most coveted presents with trembling fingers.
It’s different now. Children get ‘presents’ from their 
near-absent parents every other week when they go shop-
ping together during the weekend to pass the time. There’s 
no longer a wish list that requires patience, just capricious 
finger pointing. More than that, kids can just go and get any 
conceivable kind of treat at their local supermarket. 
While children lost their sense of wonder, adults acquired a 
whole new conception of it. Putting together our ‘New Year’s 
resolutions’, we set unrealistic goals seduced by ubiquitous 
advertisements like ‘Lose 5 kilos in a week’. So we end up 
with a lengthy list and swear by it for a week after Christ-
mas. 
Most of the time, we approach change with a sort of black-
and-white mentality. The past is all sooty and dark. We just 
want to get out of there as soon as we can, preferably with 
the least likeness to Zwarte Piet. In contrast, the future 
holds the promise. There, we picture ourselves as knights 
in shining armour, all our problems solved and the world is 
taken care of. 
There’s just one problem. The present. It’s these fluffy stri-
ped shoe-socks that we find ourselves in. We were given 
those without a receipt to get a refund. Our initial instinct is 
to cook up a hard and fast solution. We’d do anything to get 
a fix, even if it’s a short term one. Yet, if you are after a long 
term shift, it’s time to get comfortable with the discomfort. 
We all want a total revolution, all right. If not today, then the 
day after. As flashy and dramatic as it is in our imagination, 
in reality things mostly change through gradual reform. No 
matter how much we’d love to think in terms of the ‘befo-
re’ and ‘after’ pictures, the grey zone is where the genuine 
transformation occurs. 

Kate Sytnik is studying Liberal 
Arts & Sciences at the Erasmus 
University College
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J e bent ruim een jaar geleden cum lau-
de afgestudeerd. Vorig jaar was er een 
petitie en de scholen in Werkendam 
hielden protestacties om een verblijfs-
vergunning voor jou en je gezin af te 

dwingen. Er werd een facebookpagina opgericht 
en er kwam veel aandacht in de media. Daarna 
werd het stil. Maar je bent er nog steeds. Hoe staat 
je leven er nu voor?  “Ik doe nu helemaal niets. Ik 
mag niet werken. Ik kan alleen vrijwilligerswerk 
doen. En mijn vrouw ook niet. We zitten gedwone
gen thuis. Wat ik wel doe, is lezen. Ik heb het geluk 
dat ik opgeleid ben als wetenschapper. Boeken lee
zen kan altijd. Dus ik lees veel boeken over intere
nationaal recht. Onderzoek doen in mijn hoofd mag 
wel. En ondertussen volg ik een cursus Nederlands. 
Ik bereid me nu voor op het Nationaal Examen op 
B2eniveau.”

Het lijkt me moeilijk als je al een jaar lang niet 
mag werken. Heb je niet de neiging om ‘s ochtends 
in je bed te blijven liggen? (Lacht) “Ik sta elke more
gen om zeven uur op. De kinderen moeten naar 
school, en ik moet dat voorbereiden. Zo probeer ik 
ook ritme te houden. En ik houd van hardlopen en 
fietsen. Dat houd je fit.”

Heb je na je afstuderen naar werk gezocht? “Ja, 
sterker nog: dankzij het UAF (de stichting die hooge
opgeleide vluchtelingen ondersteunt; zie kader) 
heb ik een baan gevonden. Bij de Universiteit van 
Tilburg ben ik in juli aangenomen als onderzoeker. 
Daar mag ik onderzoek doen naar hoe bedrijven vere
antwoordelijk gehouden kunnen worden voor 

Duimen draaien 
in Werkendam

Jean Pierre Mujyambere studeerde in 2014 af aan 
de Erasmus Universiteit. De nu 41-jarige 
Congolees rondde de master International and 
European Public Law af. Cum laude. Tegelijkertijd 
is Mujyambere ook asielzoeker. De IND wil dat hij 
naar Congo terugkeert. Maar zelf zegt hij dat dat 
helemaal niet kan. Als politiek dissident is hij daar 
niet veilig. Bovendien zijn zoon Steve (8) en 
dochter Ornella (4) hier opgegroeid, dus voor hen 
is het geen teruggaan naar Congo, maar weggaan 
uit Nederland. Nu woont hij met zijn gezin in 
Werkendam, maar nog altijd zonder 
werkvergunning om te werken.

text ELMER SMALING  
photography RONALD VAN DEN HEERIK
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→ Jean Pierre Mujyambere woont in 
een rijtjeshuis in Werkendam



Y
ou graduated over a year ago cum 
laude. Last year, there was a peti-
tion and the schools in Werkendam 
held protests to try and get a resi-
dence permit for you and your fam-

ily. A Facebook page was set up and the cam-
paign attracted lots of media attention. Then 
nothing. But you’re still here. How’s life for you 
now? “I do absolutely nothing. I’m not allowed 
to work. I can only do voluntary work. And my 
wife can’t do anything either. We’re forced to sit 
at home. Something I can do is read. Luckily I’ve 
been educated as an academic, and read books 
is something I can always do. So I read books 
about international law. I’m allowed to do re-
search in my head. And I’m also doing a Dutch 
language course, preparing for the National 
Exam at B2 level.”

It must be difficult not having been able to 
work for a whole year. Don’t you ever feel like 
just staying in bed in the morning? (Laughs) “I 
get up at seven o’clock every morning. The chil-
dren go to school, so I have to get them ready. 
That helps you keep to a routine. And I love run-
ning and cycling, which keeps you fit.”

Did you look for work after you graduated? 
“Yes, what’s more, thanks to the UAF (the foun-
dation which supports highly qualified refugees; 
see box), I found a job. The University of Tilburg 
gave me a job as researcher. They wanted me 
to do research into how businesses can be held 
liable for human rights violations under the 
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Twiddling 
his fingers in 
Werkendam

Jean Pierre Mujyambere graduated from Erasmus 
University in 2014. The now 41 year old Congolese 
completed his master in International and 
European Public Law. Cum laude. Mujyambere is 
also an asylum seeker. The Dutch Immigration 
and Naturalisation Service (IND) wants him to 
return to Congo, but he says that this will be 
impossible. As a political dissident, he isn’t safe 
there. Furthermore, his son Steve (8) and 
daughter Ornella (4) grew up here, so for them it 
doesn’t mean returning to Congo, but leaving the 
Netherlands. He now lives with his family in 
Werkendam, but still doesn’t have a work permit 
to be able to work. ↘

→ Jean Pierre Mujyambere lives in a ter-
race house in Werkendam



mensenrechtenschendingen onder het rechtssyse
teem van de Afrikaanse Unie. Maar ik heb nu nog 
geen toestemming om te werken. We hebben een 
visum aangevraagd om als hooggeschoolde immie
grant aan de slag te mogen. Dat is aangevraagd in 
juli. Nu is het november…” 

Ben je niet bang dat Tilburg ervan afziet als het te 
lang duurt? “De universiteit heeft de aanvraag zelf 
gedaan, dus ze weten hoe de vork in de steel zit. Zij 
houden mij op de hoogte hoe het ermee staat. Maar 
ik snap niet waarom het zo lang moet duren. Ik hoor 
er helemaal niets van momenteel. Ik weet niet pree
cies wat de termijn is die ervoor staat, maar anderen 
kregen hem meestal binnen drie maanden.”

Hoe ben je van Congo naar Nederland gekomen? 

“Ik kwam hier in 2011 via een gezinsherenigingse
procedure. Mijn vrouw en mijn zoon woonden toen 
al in Nederland. Ze woonden al in dit huis. Mijn 
zoon (Steve) kwam hier toen hij nog geen een was. 
Dus hij kent niets anders dan Nederland. Mijn doche
ter Ornella al helemaal niet, die is hier geboren. Ze 
spreken alleen Nederlands, ze hebben alleen Nedere
landse vriendjes. Officieel sta ik nog steeds geregie 
streerd in het asielzoekerscentrum in Utrecht. Daar 
moet ik al sinds 2011 elke donderdag naartoe, om 
een stempeltje op te halen.”

Ornella is hier geboren, Steve kwam hier toen hij 
een paar maanden oud was. Waarom vallen ze 
eigenlijk niet onder het kinderpardon? “Dat heeft 
met mij te maken. Ik kwam vanuit Burundi naar 
Nederland. Daar leefde ik toen in een vluchteline
genkamp. Terwijl ik daar was heeft de Nederlandse 
immigratiedienst IND gecontroleerd of ik Congoe
lees was. Dat hebben ze onder andere gedaan via 
het Nederlandse consulaat in Burundi. Ze hebben 
onder meer mijn DNA met dat van mijn zoon vergee
leken. Daaruit bleek dat ik zijn vader was. Ook heeft 
de IND mijn paspoort gekregen. We voldeden zo 
aan alle voorwaarden voor het kinderpardon. Toch 
is het niet toegekend voor Steve en Ornella, omdat 
ik in 2007 een identiteitsbewijs van een ander land 
heb gebruikt. Met andere woorden, mijn zoon moet 
boeten voor de dingen die zijn vader in het verleden 
gedaan heeft. Het kinderpardon is afgewezen op de 
twijfel over mijn nationaliteit. Volgens de IND zijn 
we niet Congolees genoeg om te blijven, maar wel 
Congolees genoeg om teruggestuurd te worden.”

Hoe is het je gelukt om hier een studie te doen met 
zo weinig geld?  “Dat is te danken aan het UAF. Als 
vluchtelingen met een hoge opleiding aankomen in 
Nederland, krijgen ze een flyer van het UAF. Ik heb 
toen gesolliciteerd. Na een paar maanden wachten 
kreeg ik een positief antwoord. Ze wilden mij one
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Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het 
vinden van een ‘passende maatschappelijke positie’. Dat 
betekent in de praktijk dat ze begeleiding geven bij het 
vinden en doen van een studie, en daarna het vinden van 
een baan op niveau. Die begeleiding is in de vorm van ge-
sprekken, maar ook financieel. Zo betaalt het UAF het 
collegegeld, het reisgeld, de boeken en talencursussen. 
De meeste studenten studeren af in de richtingen ge-
neeskunde, economie en techniek. Op dit moment stude-
ren aan de Erasmus Universiteit zes studenten met on-
dersteuning van het UAF.

‘Er is een kinder-
pardon, het is een 
democratisch land. 
Er is een wet. 
En ik geloof dat er 
uiteindelijk recht 
gesproken wordt. 
Daar houd ik me 
aan vast’ 
 ↘ Jean Pierre Mujyambere

↘



judicial system of the African Union. But so far, 
I haven’t been given permission to work. We 
applied for a visa so that I can work as a high-
ly qualified immigrant. That was in July. It’s now 
November…” 

Aren’t you afraid that it will all take too long for 
Tilburg? “The university applied for the visa, so 
they know the situation. They keep me informed 
of any progress. But I don’t understand why it’s 
taking so long. I don’t hear anything at all at the 
moment. I don’t know exactly how long it’s sup-
posed to take, but other people usually get one 
within three months.”

How did you get to the Netherlands from Con-
go? “I arrived in 2011 through the family reun-
ion process. My wife and son already lived in the 
Netherlands. They were living in this house. My 
son (Steve) came here when he less than a year 
old. So he doesn’t know home to be anywhere 
else than the Netherlands. My daughter was 
actually born here. They only speak Dutch and 
have Dutch friends. Officially I’m still registered 
with the asylum detention centre in Utrecht. 
I’ve been going there every Thursday since 2011 
to get a stamp.”

Ornella was born here, Steve came here when 
he was just a few months old. Why aren’t they 
eligible for the children’s amnesty? “That’s my 
fault. I came to the Netherlands from Burundi, 
where I was living in a refugee camp. While I 
was there, the Dutch Immigration Service IND 
checked whether I was Congolese. One of the 
things they did was to check my DNA with that 
of my son. That showed that I’m his father. The 

IND also got my passport. We therefore fulfilled 
all the conditions for the children’s amnesty. But 
it wasn’t granted to Steve and Ornella, because 
in 2007 I used an ID from another country. In 
other words, my son has to suffer for things that 
his father did in the past. The children’s amnesty 
was refused because there were doubts about 
my nationality. According to the IND we aren’t 
Congolese enough to stay, but we are Congo-
lese enough to be send back.”

How did you manage to study here with so little 
money? “That’s all thanks to the UAF. When high-
ly qualified refugees come to the Netherlands, 
they receive a flyer from the UAF. That’s when 
I contacted them. After a couple of months, 
they accepted my application. They were will-
ing to support me! But first I had to learn the 
language, they said. So I did: first level A1, A2, 
and then B1. Now I’m preparing for the national 
exam at B2 level. They asked me what I wanted 
to study. I wanted to do international law. Learn 
about international organisations, regional sys-
tems to protect human rights. How the EU oper-
ates, how the World Health Organisation works. 
One of the universities they recommended was 
Erasmus University, which also appealed most 
to me. Students at EUR come from all over the 
world. Very multicultural. You can really benefit 
from that. They guided me right through the pro-
cedure and advised me. Eventually I was admit-
ted to the master. The UAF paid for everything: 
tuition fees, travel expenses and even books. 
Everything except food, drinks and housing.”

How do you feel about the UAF doing that? “I 
thought it was amazing: I dedicated my mas-
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     Skyline of Werkendam
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dersteunen! Maar ik moest eerst de taal leren, zeiden 
ze. Dus dat heb ik gedaan: eerst niveau A1, A2, en 
toen B1. Nu ben ik bezig met het voorbereiden van 
het nationaal examen op B2eniveau. Ze vroegen me 
welke studie ik wilde doen. Ik wilde internationaal 
recht studeren. Over internationale organisaties, 
regionale systemen om mensenrechten te beschere
men. Hoe de EU werkt, hoe de Wereldgezondheidse
organisatie werkt. Ze raadden mij onder andere de 
Erasmus Universiteit aan, en dat klonk voor mij het 
interessantst. Studenten op de EUR komen vanuit 
de hele wereld. Heel multicultureel. Daar profiteer 
je van. Tijdens de procedure hebben ze me overal bij 
geholpen. Ze gaven me advies. Uiteindelijk kreeg ik 
toegang tot de master. Het UAF betaalde alles: cole
legegeld, reiskosten en ook boeken. Alles, behalve 
eten, drinken en wonen.”

Wat vind je ervan dat het UAF dat doet? “Ik vond 
dat echt fantastisch: mijn masterscriptie heb ik ope
gedragen aan het UAF. Het heeft zoveel voor mij bee
tekent. Zij gaven mij de kans om te gaan studeren. 
Dat heeft mij heel veel moed gegeven. Het gaf mij 
richting. Het was een van de weinige goede zaken 
die ik in mijn leven had. Ik maakte me heel veel zore
gen dat ik het land uitgezet werd, maar door mijn 
studie kon ik me ergens op concentreren.”

Hoe was het om te studeren aan de Erasmus Uni-
versiteit, met toch vooral veel jongere studenten, 
met hele andere levens, hele andere achtergron-
den? “Ik ben zelf 41, maar in mijn studie waren er 
zelfs nog een paar iets oudere studenten! Twee of 
drie ongeveer. De meesten waren inderdaad 25 jaar 
ofzo. Maar wat ik heel erg kon waarderen: we waren 
eigenlijk allemaal hetzelfde. Even ‘oud’, niet lettere
lijk natuurlijk, maar wel gelijkwaardig. Mijn mase

ter was heel internationaal. We kwamen allemaal 
ergens anders vandaan: we leerden de cultuur van 
elkaar. Mensen uit Georgië, Polen, Duitsland, Oose
tenrijk, Ethiopië, Ierland. het was echt heel anders. 
Dan vroegen ze me: wat is het nieuws uit Congo? 
Dat ging over en weer. Leeftijd speelde geen rol.”

Heb je er vrienden aan over gehouden? “Ja, ik heb 
daar veel vrienden gemaakt. We werkten altijd in 
groepjes: samen huiswerk maken, presentaties. We 
waren altijd samen. Nu de studie voorbij is hebben 
we nog veel contact, vooral via Whatsapp. Ik heb 
dankzij mijn studie een netwerk gekregen! We gee
ven elkaar tips, kletsen gewoon wat. Soms geven we 
bijvoorbeeld vacatures door. En als iemand bijvoore
beeld naar Afrika op vakantie gaat, dan vragen ze 
mij wel eens om tips. En ik weet zeker: als ik naar 
het land van een van de andere studenten ga, dan 
zal hij mij daar ontvangen.”

Wat als je toch geen visum krijgt? Denk je daar 
over na?  (Zwijgt) “Ja, daar denk ik wel over na. Dat 
is heel moeilijk, maar ik heb vertrouwen. Ik ga er 
vanuit dat de rechtsstaat in Nederland niet alleen op 
papier bestaat. Nederland is een land dat de mene
senrechten respecteert. Er is een kinderpardon, het 
is een democratisch land. Er is een wet. En ik gee
loof dat er uiteindelijk recht gesproken wordt. Daar 
houd ik me aan vast. Wat ik niet begrijp, is dit: Ik 
heb nu een baan, maar ik begrijp niet waarom ik zo 
lang op een werkvergunning moet wachten. 
Wij hebben als gezin bescherming nodig in dit land, 
we kunnen niet terug naar Congo. Maar ik wil niet 
op kosten van anderen leven. Ik wil graag gewoon 
belasting betalen in dit land, net als andere mensen 
die in dit land werken! De enige barrière is dat ik 
geen vergunning heb om te werken.” ↙

→ Straatbeeld in Werken-
dam / Street view in 
Werkendam
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ter’s thesis to UAF. They did so much for me. 
They gave me the opportunity to study. That 
gave me a huge boost. It gave me direction. It 
was one of the few good things I had in my life. 
I was very worried that I’d be deported, but my 
studies gave me something to focus on.”

How did you find studying at Erasmus Uni-
versity, mostly with much younger students, 
with very different lives, very different back-
grounds? “I’m 41, but in my programme there 
were even a few students older than me! Two or 
three. Most were obviously around 25. But what 
I really appreciated was that we were all actual-
ly the same. Just as ‘old’, not literally of course, 
but in terms of being equal. My master was very 
international. We all came from somewhere: we 
learned the culture here from each other. People 
from Georgia, Poland, Germany, Austria, Ethio-
pia, Ireland. It was really diverse. Then they’d 
ask me: what’s the news from Congo? That went 
back and forth. Age wasn’t important.”

Did you make some good friends? “Yes, I made 
lots of friends. We always worked in groups: did 
homework together, prepared presentations. 
We were always together. Now that we’ve grad-
uated, we’re still in touch with each other, par-
ticularly via Whatsapp. My studies have given 
me a network! We give each other tips, we chat. 
Sometimes we even tell each other about va-
cancies we’ve seen. And if someone’s going on 
holiday to Africa, they ask me for tips. And I’m 
certain if I visit a country where one of the other 
students comes from, they would welcome me 
too.”

What if you don’t get a visa? Do you ever think 
about that possibility? (Is silent) “Yes, I do. It’s 
very difficult, but I have faith. I just have to as-
sume that the Dutch rule of law doesn’t exist 
only on paper. The Netherlands is a country that 
respects human rights. There’s a children’s am-
nesty, it’s a democratic country. There’s a law. 
And I believe that eventually justice will be done. 
That’s what I’m desperately hoping. What I don’t 
understand is this. I have a job, but I don’t un-
derstand why I’ve had to wait so long for a work 
permit. 
As a family, we need protection in this country. 
We can’t go back to Congo. But I don’t want to 
live on other people’s money. I want to pay my 
taxes in this country just like every other work-
ing person here! The only problem is that I hav-
en’t got a permit to work.”

The UAF helps highly qualified refugees find a ‘suitable 
social position’. In practice, that means that they provi-
de help in finding a study and then finding a job at the 
right level. That support takes the form of conversations 
as well as financial help. For example, the UAF pays the 
tuition fees, travel expenses, books and language cour-
ses. Most students tend to graduate in medicine, econo-
mics and engineering. Six students are currently stu-
dying at Erasmus University with support from the UAF.

‘I have a job, but 
I don’t understand 
why I’ve had to wait 
so long for a work 
permit’
 ↘ Jean Pierre Mujyambere

↙
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Andrew Olivares (22) Erasmusstudent rechten uit 
Australië. Neemt afscheid van Nederland. 
“Tijdens de Eurekaweek ging ik met mijn introe

ductiegroepje alle feesten af. Bij elke vereniging 

stond een machine waar je contant geld in deed, 

en dan kreeg je er munten voor terug. Dat je dan 

je drankjes met die munten betaalt in plaats van 

met echt geld, dat had ik nog nooit meegemaakt 

in Sydney. Het vertrek naar Nederland was voor 

mij een grote stap. Ik was nog nooit in Europa gee

weest en woonde tot die tijd nog bij mijn ouders. 

De eerste week in Nederland was dan ook een 

schok voor mij: ineens moest ik zelf boodschape

pen doen, zelf bepalen wanneer ik naar bed ging, 

zelf opstaan en zelf koken. Ik voelde me verloren; 

ik wist nog niet eens waar de supermarkt was. 

Nu voel ik me hier thuis; ik overweeg zelfs terug 

te komen voor mijn master. In januari ga ik terug 

naar Sydney om mijn bachelor af te maken. Het 

mooie van mijn tijd als buitenlandse student is, 

dat ik elk vrij moment heb volgepland met leuke 

uitjes, vakanties en activiteiten als museumbee

zoekjes. Activiteiten die ik in Australië eigenlijk 

ook eens zou moeten doen. Gek eigenlijk dat je 

meestal niet de moeite neemt om je eigen land te 

verkennen. Dat besef je pas als je ergens anders 

woont. Het belangrijkste dat ik in Nederland leere

de, is een open blik te hebben. In Nederland hangt 

een relaxte sfeer. Iedereen laat elkaar in zijn of 

haar waarde. Als jij iets wilt doen, dan doe je dat 

maar. Die houding bevalt me.”

Andrew Olivares (22) Erasmus student of law. 

Saying goodbye to the Netherlands.

“During Eureka week, I joined up with my introduc-

tion group and went to all the parties. At each so-

ciety, there was a machine in which you put coins 

in return for tokens. Paying with tokens instead 

of money was something I’d never experienced in 

Sydney. Coming to the Netherlands was a big step 

for me. I’d never been to Europe and had always 

lived with my parents until then. So the first week 

in the Netherlands was a huge shock. Suddenly 

I had to all my own shopping, decide for myself 

when I was going to bed and when to get up and 

cook for myself. I felt lost; I didn’t even know whe-

re the supermarket was. Now I feel at home here. 

In fact, I’m even considering coming back to do 

my master. In January I’m returning to Sydney to 

finish my bachelor. The great thing about my time 

as an international student is that I planned every 

moment with fun outings, holidays and activities 

like visits to museums. Things which I ought to do 

in Australia too. Crazy that you don’t usually take 

the time to explore your own country. It’s some-

thing you don’t realise until you live somewhere 

else.  The most important thing I learned in the 

Netherlands is to have an open mind. There’s a 

relaxed atmosphere in the Netherlands. Everyone 

lets each other be themselves. If you want to do 

something, you do it. I like that attitude.”



Nieuw begin
Het is rustig op de afdeling 
Neonatologie. Kalm werken 
de verpleegkundigen en arte
sen achter hun computere

schermen. De monitoren geven per patie
ent weer hoe de vitale functies het doen. 
Over drie zalen verdeeld kunnen ruim dere
tig kinderen liggen. De te vroeg geboren 
kinderen liggen in couveuses, soms open, 
maar vaak met een doek erover om licht 
en geluid te weren. Verzorgers proberen 
weinig of zacht te praten in de nabijheid 
van de patiëntjes. Te veel prikkels zijn 
slecht voor de ontwikkeling van de nog 
niet volledig gerijpte hersenen, vertelt 
hoofd van de sector Neonatologie Irwin 
Reiss tijdens een korte rondleiding. “De 
trend in behandeling is 

Er zijn maar weinig plekken te vinden waar een nieuw begin 
en afscheid nemen zo dicht bij elkaar komen als op de afde-
ling voor te vroeg geboren kinderen. Hoogleraar Neonatologie 
Irwin Reiss is hoofd van de sector Neonatologie van het Sop-
hia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC. Reiss over kan-
sen, frustratie en de rituelen van het afscheid nemen.

Neonatologie 
Meestal komt het goed, 
soms niet
Neonatal 
care unit 
Generally, 
things turn 
out well, but 
sometimes 
they don’t

Tekst / Text WIENEKE GUNNEWEG 
Fotografie / Photography LEVIEN WILLEMSE

INTERVIEW40 

N
ew start
It’s quiet in the Neonatal 
Unit. The nursing staff and 
doctors are working calm-
ly behind their screens. 

The monitors show the vital functions 
of each patient. The three rooms can 
accommodate over thirty babies. The 
premature babies are in incubators, 
sometimes open, but often covered to 
keep out light and sound. Carers talk 
very little or softly when they are near 
the patient. Too many stimuli are bad 
for the development of the babies’ still 
immature brains, explains the head of 
the Neonatal Unit, Irwin Reiss, during a 
short tour. “The current trend in treat-
ment is minimal intervention, because 
every intervention can cause harm.”

There are only a few places where a new start and the end 
are so close together as in the premature neonatal unit. 
Professor of neonatology Irwin Reiss is head of 
Neonatology at Sophia Children’s Hospital, part of Erasmus 
MC. Reiss talks about opportunities, frustration and the 
rituals of saying goodbye. 

↘ ↘
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tegenwoordig om zo min mogelijk in te 
grijpen, want elk ingrijpen kan ook weer 
schade veroorzaken.”
Reiss werkt ruim tien jaar in het Sophia 
Kinderziekenhuis als kinderintensivist en 
neonatoloog. “Je moet altijd in je patiënt 
geloven. Daarom probeer ik een patiënt 
altijd een kans te geven, in overleg met 
de ouders natuurlijk. Daarbij is het doel 
kwaliteit van leven. Op dit moment wordt 
in Nederland 24 weken zwangerschapse

duur als ondergrens voor behandeling gee
hanteerd. In de toekomst denk ik dat we 
de discussie moeten aangaan over deze 
behandelingsgrens, vooral omdat in de 
landen om ons heen ook jongere kinderen 
behandeld worden. 
Ouders mogen altijd bij hun kind zijn 
op de afdeling. Aanraking is belangrijk; 
huideopehuidcontact is bewezen heilzaam 
voor (te vroeg geboren) kinderen. Ouders 
‘buidelen’ met het kind, hoe klein ook. De 
ouder ligt dan in een comfortabele faue
teuil achter gesloten gordijnen en mama 
óf papa krijgt het kind inclusief alle slane
gen en snoeren op de blote borst gelegd. 
Via een handspiegel kan de ouder naar het 
gezicht van het kind kijken. Als het even 
kan, krijgt het kind moedermelk, maar 
dat vraagt ook wat van de moeder, die dan 
meerdere keren per dag moet kolven. 
Reiss: “In de beginperiode moet je altijd 
positief zijn. Ja, het kind start met 2e0 
achterstand, maar we geven het kansen. 
Het is belangrijk voor ons om de ouders 
steeds mee te nemen in de besluitvorming 
over de behandeling. Steeds weer een stap 
vooruit. Laten we beginnen met de eerste 
uren door te komen, de eerste dagen, de 
eerste weken. Steeds weer een mijlpaal”, 
omschrijft Reiss de lange weg die ouders 
van prematuren moeten bewandelen. 
Maar hij ziet ook resultaat: “Het geeft me 
energie om deze kinderen terug te zien op 
vijfe en achtjarige leeftijd, als ze langskoe
men voor controle. Het begin was mise
schien moeilijk, en hoewel er natuurlijk 
ook tegenslagen en problemen zijn, kan 
het goedkomen.”

Afscheid
Maar soms komt het niet goed. Tussen de 
5 en 10 procent van de te vroeg geboren 
kinderen komt te overlijden. 
“Soms glippen ze ineens weg. Je probeert 
de ouders er nog bij te halen. Dan ga je vrij 
ver om het kind nog in leven te houden tot 
de ouders er zijn”, zegt Reiss.
Maar vaker duurt het langer als de dood 
zich aankondigt. “Je kunt het zien als een 
kindje lijdt, hoe klein ook. Dan ga je als 
team in gesprek, eerst met elkaar. Je werkt 
de protocollen af, volgt de checklists, júíst 
om te voorkomen dat het te emotioneel 
wordt. We streven altijd naar consensus, 
als een collega nog kansen ziet, bespreken 
we het nogmaals voordat we tot een bee
slissing komen.” 
Ook ouders betrekken ze vanaf het begin 
bij de besluitvorming over de behane

INTERVIEW42 

‘Belangrijkste 
boodschap is: 
het kind moet 
niet lijden’
 ↘ Irwin Reiss

↘



Reiss has worked as a paediatric inten-
sivist and neonatologist at Sophia Chil-
dren’s Hospital for over ten years. “You 
must always believe in your patient. 
That’s why I always try and give a pa-
tient a chance, in consultation with the 
parents of course. The bottom line here 
is quality of life. In the Netherlands, the 
borderline of viability for treating pre-
mature babies is 24 weeks of gestation. 
In the future, I expect we will need to 
discuss this borderline, particularly 
as younger babies are being treated in 
neighbouring countries.” 
Parents may stay with their baby in the 
unit. Physical contact is important; 
skin-to-skin contact has been proven 
to be good for premature babies. Par-
ents hold their children kangaroo style, 
however tiny they are. The parent lies in 
a comfortable armchair behind closed 
curtains and the baby, tubes and all, is 
laid on the bare chest of the mother or 
father. The parent can look at the baby’s 
face using a hand mirror. If possible, 
the baby is given breast milk, although 
this is demanding on the mother, who 

has to express milk several times a day. 
Reiss: “Initially, you must always be 
positive. Of course the baby starts with 
a 2-0 deficit, but we give it a chance. 
It’s important for us to continually in-
volve the parents in decisions regard-
ing the treatment. Move forwards, step 
by step. Let’s start by getting through 
the first hours, the first days, the first 
weeks. Keep setting new milestones,” 
Reiss describes the long journey that 
these parents of premature babies have 
to take. But he also sees results: “It 
gives me a boost to see these children 
again at the age of five or eight, when 
they come for a check-up. The start 
may have been difficult, but although 
there are obviously problems and set-
backs, things can turn out well.”

Saying goodbye
But sometimes, things don’t turn out so 
well. Between 5 and 10 per cent of pre-
mature babies die. 
“Sometimes, they suddenly slip away. 
You try to locate the parents. At such 
times, you do absolutely everything you 

can to keep the baby alive until the par-
ents get there,” says Reiss.
But more often than not, there is a 
longer period in which you can see 
death approaching. “However tiny the 
baby is, you can see when it’s suffering. 
At that point, the team meets, initially 
just the members. You go through the 
protocols, follow the checklists to pre-
vent things becoming too emotional. 
We always strive to achieve consensus. 
If one colleague sees a possibility, we 
discuss it again before taking a deci-
sion.” 
They also involve parents right from 
the start in all decision-making relat-
ing to treatment, taking all the time 
they need. “Death doesn’t need to be 
rushed,” says Reiss.
“Of course, parents don’t always agree 
with stopping treatment. That’s when I 
try to involve them in the decision-mak-
ing. I explain what the child’s life will 
be like if we continue the treatment. If 
they will suffer serious problems, phys-
ical and mental, you have to consider 
their future quality of life. The most 

INTERVIEW43 
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deling. Daar wordt de tijd voor genomen. 
“Overlijden heeft geen haast”, weet Reiss.
“Natuurlijk komt het voor dat ouders het 
er niet mee eens zijn om de behandeling te 
stoppen. Dan probeer ik ze mee te nemen 
in het proces van de beslissing. Ik schets 
ze hoe het leven van het kind eruit zal zien 
als we doorgaan met behandelen. Als ze 

later ernstige problemen krijgen, fysiek 
en mentaal, moet je overwegen wat de 
kwaliteit van leven is. Belangrijkste boode
schap is: het kind moet niet lijden.”
En leed discrimineert niet. Reiss leerde 
afgelopen jaren omgaan met ouders van 
allerlei culturele achtergronden en relie
gies. “Sommige ouders willen er niet aan 
dat het kind geen overlevingskans heeft 
of geen levenskwaliteit zal hebben. Ik zal 
dan altijd een stap terug doen om ouders 
de ruimte te geven die ze nodig hebben. 
Maar meestal is het niet zo complex en is 
de uitkomst duidelijk en onvermijdelijk. 
En wat je vaak ziet als ouders niet kune
nen beslissen, het kind dan zelf beslist, en 
overlijdt.”
Als een overlijden onvermijdelijk is, wordt 
afgesproken wanneer de behandeling 
wordt gestopt. Het overlijden gebeurt in 
een aparte kamer. “In principe mag iedere
een daarbij zijn. Meestal zijn het alleen de 
ouders met het kind, maar soms zijn ze 
bang om alleen te zijn en blijft een medee
werker erbij. Het kind gaat bij de ouders 
op schoot en de beademing wordt uitgee
schakeld. Alle snoeren en slangen worden 
losgekoppeld, waarna het kind overlijdt. 
Ouders mogen helpen met wassen en aane
kleden. En als ze willen worden er foto’s 
gemaakt door stichting ‘Make a Memory’: 
dat zijn professionele fotografen die op 
vrijwillige basis foto’s maken van zieke 
en overleden kinderen. Hele mooie foto’s. 
Verder wordt er een gipsafdruk van de 
voet gemaakt, ook als herinnering. Daare
na gaat het kind meestal mee naar huis. 
Gewoon in de Maxi Cosi.”
Reiss bewaart een bijzondere herinnering 
aan een recent overlijden. “Een kind met 
zware hersenschade is uiteindelijk thuis 
overleden. De behandelend arts heeft dit 
geregeld; de ouders hadden al een kind 
verloren en dit was het enige wat we nog 
voor ze konden doen. Ik ben meegegaan. 
Het was heel indrukwekkend: de hele 
familie was in huis en terwijl ik met de 
grootmoeder en een ander kind in de keue
ken met auto’s speelde, is het kind in de 
slaapkamer overleden. Ouders zijn vaak 
bang als hun kind gaat overlijden: hoe 
gaat het eruitzien? Ik kan dan zeggen dat 
ze er altijd heel tevreden uitzien, zonder 
slangen en plakkertjes en vrij van leed. 
Overlijden kan een mooi moment zijn. 



had already lost a child and this was the 
only thing we could do for them. I went 
with them. It was amazing: the whole 
family was in the house, and while the 
grandmother and I were playing with 
toy cars with another child in the kitch-
en, the baby died in the bedroom. Par-
ents are often afraid when their baby 
dies: what will it look like? I can then tell 
them that they always look very peace-
ful, with no tubes or stickers and free 
from suffering. Death can be a serene 
moment. And if everyone is happy at 
how everything went, as a doctor you 
can be hugely grateful.”
Besides being grateful, Reiss also expe-
riences difficult moments. For that rea-
son, he generally doesn’t attend the bi-
annual memorial sessions that the So-
phia organises for relatives of children 
who died in the hospital. “I know that it’s 
important, but it’s all very close to you. 
Nearly half of the babies die from an in-
fection, not immaturity. Sometimes you 
do everything, and you lose a child to an 
infection. That’s frustrating, and you’re 
left with the sense that you’ve failed.”

important message is: the child must 
not suffer.”
And suffering doesn’t discriminate. 
Over the years, Reiss has had seen par-
ents from all cultural backgrounds and 
religions. “Some parents don’t want to 
accept that their child has no chance of 
survival or won’t have any quality of life. 
In such cases, I always take a step back 
and give the parents the space they 
need. But usually it isn’t that complex 
and the outcome is clear and inevitable. 
And when parents can’t decide, you of-
ten find that it’s the child that decides, 
and dies.”
When death becomes inevitable, agree-
ments are made as to when treatment 
will be stopped. The baby dies in a sep-
arate room. “In principle, anyone may 
be present. Usually, it’s just the parents 
with the baby, but sometimes they’re 
afraid to be alone and a member of 
the nursing staff stays with them. The 
child is put on the parent’s lap and the 
ventilator is switched off. All the tubes 
are removed, after which the baby dies. 
Parents may help wash and dress the 
baby. And if they want, photos are tak-
en by the ‘Make a Memory’ foundation. 
Members of this foundation are profes-
sional photographers who take photos 
of ill and dead children on a voluntary 
basis. Beautiful photos. Then a plaster 
cast is made of the foot, also as a mem-
ory. Then the baby goes home with the 
parents. In the Maxi Cosi.”
Reiss has a special memory of a recent 
death. “A baby with severe brain dam-
age eventually died at home. The doctor 
made the arrangements; the parents 

En als iedereen tevreden is over de afloop, 
dan haal je daar als arts veel dankbaarheid 
uit.”
Naast die dankbaarheid, kent Reiss ook 
moeilijke momenten. Reiss gaat daarom 
meestal niet naar de halfjaarlijkse herdene
kingsbijeenkomst die het Sophia organie
seert voor nabestaanden van alle overlee
den kinderen in het ziekenhuis. “Ik weet 
dat het belangrijk is, maar het komt heel 
dichtbij. Bijna de helft van de kinderen 
die overlijden, overlijden aan een infectie, 
niet aan onrijpheid. Soms doe je alles en 
verlies je een kind aan een infectie. Dat is 
frustrerend, je hebt toch het gevoel dat je 
gefaald hebt.”

INTERVIEW45 

‘The most 
important 
message is: 
the child must 
not suffer’
 ↘ Irwin Reiss

Feiten en cijfers 
→ Neonatologie – de leer van het pasgeboren 
kind in de eerste vier weken van zijn leven
→ Prematuur – alle kinderen geboren onder de 
37 weken zwangerschap (40 weken is normale 
zwangerschapsduur)
→ In Nederland wordt 1 op de 10 kinderen te 
vroeg geboren. Dat zijn er 15.000 per jaar.
Van deze kinderen is
• 80 procent geboren tussen de 32 en 37 weken
• 10-15 procent geboren tussen de 28 en 32 
weken
• 2 tot 5 procent onder de 28 weken
→ In Nederland ligt de ondergrens om een te 
vroeg geboren kind te behandelen op 24 we-
ken. In de ons omliggende landen worden ook 
nog jongere kinderen behandeld.
→ In het Sophia Kinderziekenhuis worden jaar-
lijks ongeveer 750 te vroeg geboren kinderen 
behandeld.
→ Van de kinderen die tussen de 28 en 37 we-
ken oud waren bij de geboorte, overleeft 90-95 
procent. Wel hebben zij op latere leeftijd vaker 
klachten van hart en vaten, longen en cogni-
tieve vermogens en gedrag.

↙

Facts and figures
→ Neonatology: the study of the newborn child 
in the first four weeks of its life 
→ Premature: all babies born earlier than 37 
weeks of gestation (40 weeks is the normal 
length of gestation)
→ In the Netherlands, 1 in 10 children are born 
premature. That’s 15,000 babies a year.
Of these children,
• 80 per cent are born between 32 and 37 
weeks;
• 10–15 per cent are born between 28 and 32 
weeks;
• 2–5 per cent are born earlier than 28 weeks.
→ In the Netherlands, the borderline of viabili-
ty for treating a premature child is 24 weeks. 
In neighbouring countries, younger babies are 
also treated.
→ In the Sophia Children’s Hospital, 750 pre-
mature babies are treated every year.
→ Of the babies born between 28 and 37 weeks 
of gestation, 90–95 percent survive. However, 
later on in life they often suffer from heart 
and vascular disease, lung disease, and cogni-
tive-ability and behavioural problems.

↙

↙
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Kerstgedachte
Het is weer zover, Kerstmis staat weer voor de deur. Het 
begint bij mij persoonlijk altijd te kriebelen rond deze tijd van 
het jaar. De kerstbomen maken hun rentree in de Nederland-
se huiskamers, en alle kerstzooi die een jaar lang op zolder 
heeft gelegen wordt afgestoft: lampjes, kerstballen, slingers, 
en niet te vergeten een glanzende piek die het geheel moet 
afmaken. Als de boom eenmaal opgetuigd is, plaatsen we 
onderaan een complete kerststal die de geboorte van Jezus 
uitbeeldt. Meestal zijn we niet tevreden met deze oude meuk 
en worden kerstmarkten afgestroopt om weer nieuwe, 
kleurrijke accessoires in te slaan en vervolgens op te hangen. 
Het ergst zijn nog de mensen die de kerstversiering zo nodig 
moeten laten zien aan de rest van de wereld; van kransen aan 
de voordeur tot hele bomen die in tuinen worden volgehan-
gen met knipperende lichtsnoeren. 
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, worden we de rest van 
de maand geplaagd door een gedeeld gevoel van onbehagen. 
Oftewel de stress om de juiste cadeaus te kopen, de juiste 
das uit te zoeken voor kerstavond, het perfecte zevengan-
gendiner samen te stellen, inclusief uitgebalanceerd wijnar-
rangement (dit alles liefst nog net iets beter dan vorig jaar). 
En dan moeten we óók nog bedenken wie we dit jaar tijdens 
deze twee dolle dwaze dagen moeten uitnodigen of bezoeken. 
Wie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we er zo’n rompslomp 
van hebben gemaakt? Begrijp me niet verkeerd, ik vind deze 
tijd de leukste tijd van het jaar en heb zelf de afgelopen tijd 
vrolijk meegedaan aan bepaalde, tranentrekkende tradities. 
Jarenlang heb ik zelfs de kerst in het buitenland gevierd, om-
ringd door Franse sneeuw, skiliften, rode wijn, bourgondische 
diners en nog meer rode wijn. Ik vind het alleen zo jammer 
dat we anno 2015 totaal gegijzeld zijn door een gecommercia-
liseerde vorm van dit feest. Noem me een calvinist, maar het 
kan toch allemaal wel iets minder. 
Mijn goede voornemen is daarom dat ik me dit jaar meer ga 
focussen op de kerstgedachte, die wat mij betreft niet over 
de hoeveelheid geld gaat die we uitgeven aan cadeaus, niet 
over de misselijkmakende hoeveelheid eten die we met zijn 
allen verorberen, of over de vraag of mijn Nordmann groter 
is dan die van de buurman. Nee, ik ga mijn familie en vrienden 
in de laatste weken van dit jaar eindelijk de onverdeelde 
aandacht geven die ze gedurende de rest van het jaar hadden 
moeten krijgen. Tegelijkertijd ga ik me realiseren dat we in 
een land leven waarin we in vrede en vrijheid samen dit feest 
kunnen vieren. Merry Christmas! 

Thought for 
Christmas
It’s that time of year again – Christmas is coming round 
again. I always get a bit edgy at this time of year. Christmas 
trees return to Dutch living rooms, and all the Christmas 
decorations are brought down from the loft and dusted off: 
lights, Christmas baubles and streamers, and of course a 
sparkling topper to crown the tree. Once the tree is up and 
decorated, we put a complete Christmas manager depicting 
the birth of Jesus at the base. We’re usually not satisfied 
with the old stuff, so we traipse around Christmas markets 
in search of new colourful accessories. The thing I hate most 
is when people feel they need to show their Christmas deco-
rations to the rest of the world: from wreathes on the front 
door to entire trees in the garden hung with flashing lights.
And if that wasn’t enough, the rest of the month is plagued 
by a vague sense of weariness. We stress about buying the 
right gifts, choosing the right tie to wear on Christmas day, 
the perfect Christmas dinner, including choice of wine (pre-
ferably better than last year). And then we have to decide 
who to invite or visit on these two crazy days.
Who actually made us do all this? Don’t get me wrong, this 
is a wonderful time of year and I’ve happily taken part in va-
rious nostalgic traditions. For many years I even celebrated 
Christmas abroad, surrounded by French snow, ski lifts, red 
wine, burgundian meals and more red wine. I just feel it’s 
such a shame that in 2015 we’ve become hostages to the 
commercialism of this festivity. Call me a Calvinist, but we 
could rein in the excesses.
My resolution for this year is therefore to focus on the idea 
behind Christmas, which is not about the amount of money 
we spend on gifts, or about the stomach-churning amount 
of food we all eat, or whether my Nordmann is bigger than 
my neighbour’s. No, in these last weeks of this year, I’m fi-
nally going to give my family and friends the undivided at-
tention they should have had during the rest of the year. At 
the same time, I will realise that we live in a country where 
we can celebrate this festivity in peace and freedom. Merry 
Christmas!

Wouter Meijer (23) is  doing a Master Health Care 
Management
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