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Alles is liefde
Mijn eerste liefde heette Joost, had blonde stekeltjes en heel 
veel Playmobil. Omdat hij een paar maanden ouder was dan 
ik, ging hij eerder naar de eerste klas en groeiden we uit 
elkaar. Hij kreeg meer oog voor ene Esmeralda met lange 
blonde vlechten, en dus was het voorbij. 
Tot zover mijn eerste kennismaking met de liefde, maar 
gelukkig niet de laatste. Want liefde houdt nooit op, liefde  
is eindeloos. 

Voor deze kersteditie van EM ging de redactie op zoek naar de 
liefde op de universiteit: op de werkvloer (het bleek dat er 
opmerkelijk veel stelletjes onder het personeel zijn), in het 
laboratorium (waar met liefde wordt gewerkt aan weten-
schappelijke doorbraken), in onze hormonen (want misschien 
is liefde slechts chemie), onder studenten (die romantisch én 
nuchter zijn over ware liefde), in vijfsterrenhotels (waar grif 
wordt betaald voor de liefde van mooie studentes) en over de 
grens (waar men elkaar warm probeert te houden via Skype). 
Maar we troffen ook liefde aan voor een land, een voetbal-
club, een hond en een vader. En wat te denken van hen die de 
liefde verbeeldden in muziek, kunst, film en literatuur? 
Kortom, de liefde is overal. Alles is liefde!

Liefdevolle feestdagen gewenst, namens de redactie van EM

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl

7, 12, 29 en 34 Gek op …

Helemaal verslingerd, verliefd, 

hoteldebotel oftewel stapelgek op je 

huisdier, je vader, je club, een land: 

de liefde van EUR-studenten en 

-medewerkers gaat soms 

ver. Heel ver.
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4 | Wilde studententijd 
of ware liefde
Geloven studenten nog in ware liefde? 
Hoe denken zij tegenwoordig over seks en 
monogamie? EM hield een openhartig 
rondetafelgesprek met vijf studenten 
over de liefde.

08 | Erasmuskoppels
Een beetje een cupido moet Erasmus ook 
geweest zijn, want collega’s met een 
liefdesrelatie zijn er op de EUR in 
overvloed. Een kleine selectie.

14 | De liefde van Jan 
Hoeijmakers voor de 
wetenschap
Waarom stelt iemand zijn leven in dienst 
van de wetenschap? Geneticus Jan 
Hoeijmakers (61) over geld, competitie en 
liefde voor het vak. ‘Je wordt geen 
Olympisch kampioen door af en toe eens 
een uurtje te trainen.’

18 | Een liefdesverhaal 
van Ernest van der Kwast
‘Ze had geknikt en voelde dat ze een kleur 
kreeg, maar dat gebeurde heel makkelijk 
bij haar. Het rood vormde een mooi 
contrast met haar blonde haar. Haar 
echtgenoot was er voor gevallen, toen ze 
begin twintig was.’

22 | Liefde ontleed
Hoe werkt liefde eigenlijk, wat is 
verliefdheid en hoe zit het met de 
aantrekkingskracht tussen mensen? De 
moderne wetenschap probeert het te 
verklaren aan de hand van hormonen en 
andere moleculen in onze hersenen. 

26 | Liefde tegen betaling
Geld verdienen door met rijke mannen 
champagne te drinken in vijfsterrenhotels, 
wie wil dat nu niet? EUR-studente Roos 
geniet met volle teugen van haar 
dubbelleven als high class escort. Maar 
heeft het beroep van gezelschapsdame 
ook een keerzijde?

30 | Grenzeloze liefde
Studeren of stagelopen in het buitenland, 
dat is veel feesten, nieuwe mensen 
ontmoeten, omgaan met andere culturen. 
Maar wat nu als je thuis nog een vriend of 
vriendin hebt? Of als je ‘eenzaam’ 
achterblijft? 

35 | Service en colofon30
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13, 17, 25 en 33 Liefde in …
Tja, hoeveel boeken en gedichten gaan 

er wel niet over de liefde? Ontelbaar zijn 

ook de films, schilderijen en beelden, 

popsongs en opera’s die de liefde 

als onderwerp hebben. De mooiste 
boeken, films, nummers en 

beeldende kunst op een een rijtje.
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Geloven studenten nog in ware liefde? Hoe denken zij tegenwoordig over seks 
en monogamie? EM hield een openhartig rondetafelgesprek met vijf 

studenten over de liefde.
tekst Céline Maessen en Lindemarie Jongste fotografie Michel de Groot

Wilde studententijd 
of ware liefde?

Ware liefde
Bestaat de ware liefde?
Jesse: “Je moet eerst een spark hebben, daar-
na ga je daten en dan moet de spark een vlam 
worden. Ik geloof niet in liefde op het eerste 
gezicht, dat gaat alleen over het uiterlijk, maar 
dat is niet het belangrijkste.”
Lisa: “Ik geloof ook niet in liefde op het eerste 
gezicht. Je kunt iemand wel heel leuk vinden 
vanaf het eerste contact, maar als je iemand 

beter leert kennen, kun je ook weer afknap-
pen. Ik heb weleens gedacht: deze gozer is fan-
tastisch, maar uiteindelijk bleek het een lul te 
zijn.”
ivor: “Ik denk dat er meerdere ‘waren’ zijn. Er 
is niet één iemand in Nederland die op jou zit 
te wachten, maar iemand kan uiteindelijk wel 
de ware worden.”
Lisa: “Op dit moment durf ik te zeggen dat 
Laurens de ware is, maar ik vind het nog te 
vroeg om bij hem in Amsterdam in te trekken, 

omdat ik nog in Rotterdam studeer en hier 
mijn vrienden en familie heb.”
Jesse: “Maar is het dan wel liefde? Want voor 
de liefde zeg je alles op. Ik heb een vriend die 
alles heeft achtergelaten om bij zijn grote lief-
de in Marseille te gaan wonen. Hij heeft zijn 
hart gevolgd en is nu heel gelukkig.”
Lisa: “Ik heb geleerd dat alles opgeven voor de 
liefde een van de domste dingen is die je kunt 
doen. Het is belangrijk om je eigen leven te 
blijven leiden. Je kunt wel veel van elkaar hou-
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den en toch allebei je eigen ding blijven doen. 
Ik ben hiervoor van relatie naar relatie ge-
gaan. Ik had een vriendje in Utrecht waar ik 
vaak was. Na een paar maanden kwam ik er-
achter dat ik daar doodongelukkig werd, maar 
toen had ik al wel alle schepen achter me ver-
brand. Daar heb ik spijt van.” 
LiLianne: “Herkenbaar. Ik heb een vriend ge-
had waar ik bepaalde dingen voor heb gelaten, 
omdat hij dat niet leuk vond. Achteraf heb ik 
zoveel spijt dat ik in die relatie niet gewoon 
heb gedaan wat ik wilde doen. Ik wil nu in een 
relatie kunnen doen wat ik leuk vind en uitein-
delijk kunnen mijn doelen ook gezamenlijke 
doelen worden. Ik wil bijvoorbeeld graag de 
wereld rond na mijn studie en mijn vriend is 
nu aan het sparen om ook mee te kunnen op 
reis. Zo leuk!”
susan: “Als ik nu zou uitspreken dat Menno de 
ware voor mij is, moet ik veel opgeven. Dan 
zou ik na moeten denken of ik kinderen met 
hem wil en misschien zou ik moeten stoppen 
met mijn studie. Vanwege mijn geloof zou ik 
mijn leven meer aan hem willen wijden. Op dit 
moment durf ik die keuze nog niet te maken, 
ik wil hem beter leren kennen. Overigens 
moeten jullie je niet teveel voorstellen van 
‘verloofd zijn’. Mijn familie komt uit Egypte, 
en verloofd-zijn is in mijn cultuur een formele 
vorm van een vriendje of een vriendinnetje 
hebben. Anders ben je een slet. Het heeft 
dus een andere betekenis dan in Ne-
derland, want als de relatie na een 

tijdje niet blijkt te werken, 
geef je de ring terug en ga 
je weer verder. Het is niet 
echt een big deal.”

Monogamie
Behalve Jesse is iedereen wel 
eens vreemdgegaan in een relatie. Gelo-
ven de studenten in monogamie? En wat 
verstaan ze onder vreemdgaan; is dat 
zoenen of met een ander het bed delen?
Jesse: “Als je seks gaat zoeken buiten je rela-
tie, moet je je afvragen of het wel ware liefde 
is.”
Lilianne: “Dat denk ik ook, als je een grote 
drang hebt om dat te doen, mis je iets in je re-
latie.” 
ivor: “Vreemdgaan hoeft niet het einde van de 
relatie te betekenen. Ik ben in een vorige rela-
tie vreemdgegaan en daarna ben ik nog zes 
maanden bij haar gebleven. Ik had het haar 
niet verteld, want ik vond het niet belangrijk 
genoeg. Ik was nog verliefd en wilde niks op 
het spel zetten.”
Lisa: “Zoenen zou ik nog wel kunnen vergeven, 
maar als hij met een ander meisje naar bed 
gaat, zou ik hem niet meer aan kunnen kijken 
zonder daar aan te denken.”

LiLianne: “Ik ben in een eerdere 
relatie wel eens vreemdge-

gaan, maar ik nam dat niet 
zo serieus. Het was leuk 

zolang het duurde.”
ivor: “Voor mij geldt 
hetzelfde, het was een 
relatie die nog een jaar 
stand had kunnen hou-
den, maar ik had niet 

het idee dat ik de rest van 
mijn leven met haar ging 

delen.”
Jesse: “Als ik een relatie heb, ga 

ik er vol voor. Ik zou mij gepasseerd voelen als 
zij vreemd zou gaan. Als zij iets gaat zoeken 
bij iemand anders, dan houdt het voor mij op.”

ivor: “Je moet elke keer op zoek gaan naar een 
intrinsieke prikkel om bij die ander te blijven.”
Lisa: “Monogamie is mogelijk binnen een rela-
tie. Je moet leuke dingen blijven doen samen 
en niet elke dag samen op de bank zitten.”
ivor: “Het is juist een goed teken als je in prin-
cipe wel iedere avond samen op de bank kunt 
zitten zonder dat het saai is. Ik denk niet dat je 
elkaar alleen kunt liefhebben door in momen-
ten te leven. Het moet wel dieper zijn dan en-
kel leuke dingen doen.” 
susan: “Monogamie wordt lastiger als je al 
langer bij elkaar bent en kinderen hebt. Daar 
gaat toch tijd in zitten, waardoor je minder 
aandacht hebt voor elkaar. Hoe langer de rela-
tie duurt, hoe vaker je misschien denkt: was 
het maar weer zoals vroeger. Daar moet je sa-
men over praten. Je kunt bijvoorbeeld meer 
uitgaan, of als stel meer openstaan voor expe-
rimenteren met andere stellen.”
Jesse: “Wow! Ik ben niet voor praten; je moet 
gewoon samen dingen meemaken.”
Lisa: “In een relatie is het belangrijk om te 
praten over je wensen. Of dat je eerlijk bent en 
vertelt dat je naar een ander keek.”
LiLianne: “Helemaal mee eens! En dat zeg ik 
niet omdat ik psychologie studeer (lacht). Er 
gaan veel relaties stuk omdat je niet praat 
over wat je denkt, en omdat je niet weet wat de 
ander denkt.”
ivor: “Ik denk dat dit het grootste verschil is 
tussen vrouwen en mannen.”
Jesse: “Nogmaals, je moet dingen ondernemen 
en dat schept een band.”   > 

Lisa den 
Oudendammer (23),  

vierdejaars geschiedenis-
student heeft anderhalf 

jaar een relatie met Laurens. 
Ze wil met hem samenwo-
nen, maar dat is voorlopig 

uitgesteld. 

Ivor Jonker 
(19), vrijgezel en 

benjamin van het stel 
is tweedejaars econo-
mie en rechten en lid 

van studentenvereniging 
Laurentius.

V.l.n.r.: Lisa, Ivor, Jesse, Lilianne, Susan 
en Céline
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LiLianne: “Denk je echt dat als er een 
keer een probleem is, je dat kunt oplossen door 
samen iets te ondernemen?”
Lisa: “Volgens mij denken mannen dat we elke 
week een uur met hen willen vergaderen over 
de relatie. Maar dat is natuurlijk niet zo! Pra-
ten is voor mij ook tegen je lief zeggen dat hij 
zijn troep moet opruimen, omdat je je daar al 
dagen aan ergert.” 
ivor: “Als een vriendin iets met me wilde be-
spreken, deed ik alsof ik het snel begreep, want 
ik vind het altijd een beetje gezeur. Konden we 
weer door met andere leuke dingen. Volgens 
mij gaat het erom dat je op hetzelfde level met 
elkaar zit. Vrouwen willen dat bereiken door te 
praten en mannen door te seksen.”

Hoe belangrijk is seks?
De vrouwen kunnen de mannen maar 
niet uitleggen wat het nut is van praten. 
We bestellen nog een rondje koffie en 
gaan verder met het volgende onderwerp: 
Hoe belangrijk is seks binnen een relatie? 
En hoe zorg je ervoor dat het spannend 
blijft tussen de lakens?
Jesse: “Seks is het ultieme moment van liefde. 
Daar komt de liefde tot uiting.”
ivor: “Het is inderdaad echt een expressie van 
wat je voor elkaar voelt. Dat kun je niet in 
woorden vatten.”
LiLianne: “Ik wil vaker dan hij.”
Lisa: “Ik ben juist degene die vaker wil 
slapen. Dan ben ik zo moe, dat ik er 
niet aan moet denken om ook nog te 

seksen.”
Jesse: “Maar ben je dan wel 
verliefd? De verliefdheid zou 
de moeheid weg moeten ne-
men.”
Lisa: “Natuurlijk ben ik wel 

verliefd. Maar als je langer bij 
elkaar bent kun je het ook wel-

eens een keer overslaan.”
susan: “Ik houd het spannend met 

mijn vriend door elke keer net iets meer 
toe te laten. Als je elkaar vertrouwt, kun je 
heel intiem zijn, en het is leuk om elkaar uit te 
blijven dagen.”
Lisa: “Het is belangrijk om te praten over je be-
hoeften.”
Jesse: “Nu gaat het weer over praten!” 
LiLianne: “Van praten krijg je de beste seks. 
Als een meisje bijvoorbeeld niet 
goed kan pijpen dan kun je 
toch beter vertellen wat je 
lekker vindt? In plaats 
van de volgende keer al-
leen te denken: ‘O, ze 
gaat weer een poging 
wagen’.”
susan: “Het moet uiter-
aard wel subtiel, en het 
kan gewoon tijdens de 
seks.”
Lisa: “In het begin vond ik dat 
moeilijk, want het is heel persoon-
lijk. Als je elkaar net kent, durf je ook niet al-
les te zeggen.” 

Is het niet jammer om een vaste relatie te 
hebben in je studententijd, want juist dan 
kom je zoveel mooie, slimme mensen te-
gen. Zonde om daar geen gebruik van te 
maken, toch?
Lisa: “Daar ben ik het mee eens, al hoef je niet 

met iedereen naar bed te gaan. Ik 
vind het helemaal niet jam-

mer dat ik nu een relatie 
heb, want het geeft me 

rust. Bovendien heb ik 
in die paar maanden 
dat ik vrijgezel was, 
niet stilgezeten.”
Ivor: “Ik denk dat als 
je het extreme hebt op-

gezocht, je de norm van 
een vaste relatie kunt ac-

cepteren. Je hebt het ge-
zien en ervaren. Ik probeer 

nu zo decadent mogelijk te leven. 
Ik probeer alles.”
LiLianne: “Ik heb tijdens mijn puberteit goed 

de beest uit gehangen. Die behoefte heb ik nu 
niet meer.”

Daarmee belandt het gesprek op het aan-
tal bedpartners. Is het nog altijd zo dat 
‘het regelen van een meisje’ een daad is 
waar je als man trots op mag zijn? En dat 
een meisje dat meer dan dertig mannen 
heeft gehad een slet is?
ivor: “Als man wil je het liefst een maagd en 
dat ze daarna nooit meer met een ander gaat.”
Lisa: “In welke fantasiewereld leef jij?” 
Jesse: “Als je nummer 32 bent, ben je niet spe-
ciaal.”
Lisa: “Maar Ivor, is het dan zo dat je jezelf ook 
bewaart voor het ideale meisje?”
ivor: “Nee dat niet.”
LiLianne: “Wàààt, begrijp ik goed dat je vindt 
dat een vrouw die het met dertig mannen heeft 

gedaan een slet is, terwijl je jezelf op je schou-
der klopt als je er weer eentje hebt gescoord?”
ivor: (gniffelend): “Klopt”. 
LiLianne: “Dat vind ik zo’n onzin! Daar kan ik 
zo slecht tegen!”
ivor: “Ik moet het een beetje nuanceren. Ik 
probeer gewoon in een paar minuten te ver-
tellen hoe studenten erover denken. Het is na-
tuurlijk niet zo zwart-wit.”
susan: “Als een meisje met dertig mannen 
naar bed is geweest, vind ik dat ook wel aan 
de hoge kant.”
LiLianne: “Dat moet je toch lekker zelf we-
ten?”
ivor: “Ja, als je daar gelukkig van wordt, moet 
je dat toch gewoon doen.” 

Genoeg over seks. Romanticus Jesse wil nog 
eenmaal zijn ideaalbeeld schetsen: “De liefde 
is de reden waarom we op aarde zijn. Iedereen 
zoekt het op, want het is de basis voor geluk. 
Liefde is zo mooi, omdat je zoveel voor de an-
der overhebt. Je denkt niet alléén, maar je 
denkt samen.” 

Susan Mahmoud (21), 
moslima,  studeert econo-

mie en bedrijfseconomie en 
heeft een half jaar een relatie 

met Menno. Vanwege haar 
achtergrond zijn ze zelfs 

formeel verloofd. 

Lilianne 
Pauwels (22), 

derdejaars psy-
chologie, heeft een 

jaar een relatie met Pim, 
die ze ontmoette bij haar 

studentenvereniging 
RSG.

Jesse Vonk 

(22) studeert 

economie en bedrijfseco-

nomie. In zijn vorige relatie 

dacht hij zijn soulmate gevonden 

te hebben, maar na anderhalf jaar 

ging het toch over. Hij heeft nog 

steeds contact met haar om 

te kijken of de spark nog 

aanwezig is. 
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13 december 2012 | 07Sanne Posthumus is gek op haar hondje

“Nada is een Cavalier King Charles Spaniël mét een stamboom, maar dat 
boeit me niet zo. Het is gewoon een schat van een beestje, en ik ben he-
lemaal gek op haar. Het is een pittig hondje met een sterk eigen willetje, 
al doet ze alles voor een snoepje. Ze is daarnaast ook echt een gezellig-
heidsdier; ze valt heerlijk bij mij op schoot in slaap. Nada is van mij, maar 
helaas woont ze op dit moment bij mijn ouders in Zevenhuizen. Mijn leven 
is veel te onrustig voor haar. Ik zit in het JFR-bestuur en ik ben heel vaak 
’s avonds weg. Dan zou ze helemaal vereenzamen. Gelukkig wonen mijn 
ouders vlakbij de Rottemeren, waar Nada zich lekker kan uitleven. Ik zie 
haar wel ieder weekend. Dan gaan we samen spelen, knuffelen en lek-

ker wandelen. Ik heb ook al een paar keer een training met haar gedaan, 
met hindernisjes en zo. Geweldig vond ze dat. Op dit moment heb ik het 
eigenlijk te druk, maar het lijkt me superleuk om weer zoiets met haar te 
doen. Nada is nu acht jaar oud. Ze woont al sinds ze pup is bij ons en ik 
ken haar dus door-en-door. Ik weet precies wat ze wil en wanneer ze zich 
niet fijn voelt. Andersom merk ik dat ze ook echt op mij is ingespeeld. Als 
we samen wandelen, komt ze altijd even naar me toe en legt haar poot op 
mijn been. Ook al is ze helemaal gek op rennen, ze wil dan toch even laten 
merken dat ze blij is dat ik met haar op stap ben. Ze heeft echt een heel 
bijzonder plekje in mijn hart.” Sanne van der Most (foto: Levien Willemse)

‘ Nada heeft een 
heel bijzonder plekje in 

mijn hart’
Sanne Posthumus 
Leeftijd: 20 jaar

Studie: derdejaars Rechten 

Helemaal verslingerd, 
verliefd, hoteldebotel 
oftewel stapelgek op 
je huisdier, je vader, je 
club, een land: de lief-
de van EUR-studenten 
en -medewerkers gaat 
soms ver. Heel ver.
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Een beetje een cupido moet Erasmus ook geweest zijn, 
want collega’s met een liefdesrelatie zijn er op de EUR in 

overvloed. Sommigen hebben elkaar op de werkvloer 
ontmoet, anderen kenden elkaar al voor ze allebei  op de 

campus rondliepen. Een kleine selectie.
tekst tekst Lindemarie Jongste fotografie Ronald van den Heerik

  Liefde 
op de  EUR

Samen sigaretjes roken
Conny (49) en Daan (45) Mooldijk 
uit Ridderkerk zijn samen sinds 
1997 en hebben elkaar op de cen-
trale ICT-afdeling leren kennen. 
Conny stapte regelmatig bij Daan 
binnen voor een sigaretje – toen 
mocht dat nog – en na twee jaar 
sloeg de vonk letterlijk over. 
Daan werkt nog steeds bij ICT, 
Conny stapte in 2001 over naar de 
Stafafdeling Marketing & Com-
municatie. Samen lunchen op de 
EUR doen ze nooit, want ze wil-
len niet als klef stel overkomen. 
Dat collega’s dat toch snel zo op-
vatten, bleek toen ze jaren gele-
den besloten in Siena te lunchen 
vanwege hun trouwdag. “Zo, ge-
zellig zeg, romantisch samen 
eten”, zeiden alle bekenden die ze 
tegenkwamen. “Dat doen we dus 
nooit meer”, grijnst Conny.
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‘Gelukkig werkt hij niet op 
Woudestein’
Rita Geerders (51) en Bert van 
Heerebeek (52) zijn een kwart 
eeuw een stel en leerden elkaar 
kennen op de verjaardag van 
Berts zusje. Rita is nu teamleider 
van de twee EFB-servicedesks, 
die in het M-gebouw en die in de 
C-hal. Rita is de reden dat Bert 
Den Bosch voor Rotterdam ver-
ruilde. Nu rijdt het duo elke och-
tend vanuit Capelle aan den IJs-
sel  met de auto naar Rotterdam: 
zij zet hem af bij Kralingse Zoom 
waarvandaan hij per metro ver-
der reist naar het Erasmus MC. 
Daar werkt hij als coördinator 
ICT-beheer van de afdeling Radi-
ologie. Rita vindt dat prima: “Ik 
moet er niet aan denken dat hij 
ook op Woudestein zou  werken.”

Bekendste stel van de EUR
Het is misschien wel het ultieme 
EUR-stel: Loes (56) en Rik Gree-
vink (59) uit Krimpen aan den 
IJssel. Al 35 jaar gelukkig met el-
kaar en ruim dertig jaar blij met 
hun werkplek: Loes bij Human 
Resources & Finance en Rik bij 
de afdeling Post & Archief. Over-
dag bellen ze elkaar louter om za-
kelijke redenen, bijvoorbeeld als 
Rik iets niet snapt uit een perso-
neelsdossier dat Loes heeft ge-
maakt. Telefonisch overleg over 
wie vanavond gaat koken, gebeurt 
nooit. Als ze elkaar al tegenko-
men op Woudestein, is het in de 
fitnessruimte, want beiden zijn 
hoegenaamd sportief (al gaat 
Loes in tegenstelling tot Rik niet 
op de fiets maar met de auto naar 
het werk). Verder kan het stel 
geen echte voor- of nadelen noe-
men van samen werken op de 
EUR, behalve dat ze veel dezelfde 
mensen kennen. “Als we ’s avonds 
de dag doornemen, weten we pre-
cies over wie het gaat”, aldus Rik.
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Collega werd geliefde
Al ruim tien jaar werken ze sa-
men op de afdeling Informatie-
voorziening & Automatisering 
van het L-gebouw: Helma Quaak 
(36), coördinator helpdesk,  en 
Bart Groenendijk (44), systeem-
beheerder. Hun kamers liggen te-
genover elkaar en Helma moet 
zich inhouden om niet af en toe 
over de gang te roepen: “Schat, 
kun je even komen?”. Vier jaar 
hebben ze nu een relatie – twee 
jaar geleden zijn ze gaan samen-
wonen in Rotterdam-Charlois . In 
het begin vond Helma het wennen 
dat een collega haar geliefde 
werd. “Gaf ik hem opeens een 
zoen als hij ’s ochtends arriveer-
de.” 
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Liefde op het eerste 
bericht
Ik durf te stellen dat ik gezegend ben met een keurig 
functionerende prefrontale cortex. Dankzij dit gebied-
je in mijn grijze massa heb ik geen uitzonderlijke 
moeite met het nemen van beslissingen, en beschik ik 
over een adequate beheersing van emoties. Zoals het 
behoort te zijn, heeft mijn prefrontale cortex daar-
naast ook het vermogen tot het genereren van ‘selec-
tieve aandacht’ – een handige eigenschap: als ik na-
melijk weer eens geconcentreerd met mijn neus in de 
medische boeken zit, en er buiten een bouwvakkers-
radio staat te blèren, dan heb ik dat binnen een mum 
van tijd al niet eens meer door.
Mijn feilloos werkende klompje neuronen kent echter 
– helaas – een grof mankement. Wanneer er radiore-
clames in de ether worden geslingerd, gaat het mis. 
Dan ben ik in no time afgeleid van alles wat ik op dat 
moment aan het doen ben. In mijn hoofd gonzen met-
een enkel nog onzinnige slogans en slappe marketing-
kreten. En zo gaat het dus ook wanneer ik de korte 
zinsnede ‘Online dating voor hoger opgeleiden’ hoor.
Ik beschouw deze specifieke spreuk – en überhaupt 
het hele online daten – als een apart fenomeen. ‘De 
computer als matchmaker’ komt in mijn hoofd niet 
overeen met wat echte liefde behoort te zijn. 
Uiteraard heeft iedereen in zijn omgeving wel eens 
gehoord van een positieve match, waarbij de vonken 
er vanaf spetterden sinds het eerste sms-je. Maar ik 
durf te wedden dat online dating merendeels alleen 
maar resulteert in ongemakkelijke situaties. 
Elkaar allereerst al chattend proberen in te schatten. 
Bij wederzijds genoegen een afspraak maken in een 
treurig wegrestaurant. Geforceerde gesprekken voe-
ren en lauwe appeltaart eten. Dan de belofte maken 
elkaar nog eens te bellen. En vervolgens het contact 
laten verwateren: buiten de bescherming van een di-
gitaal masker om, blijkt zo’n uitgebreide match van 
wederzijdse  karaktereigenschappen toch ineens heel 
anders uit te pakken…
Ik ben daarom een voorstander van het afschaffen 
van al zulks digitaal geflirt. Gaat allen gewoon naar de 
kroeg, de bibliotheek, het park of desnoods de super-
markt. Doe dit in uw allerbeste outfit, geurend naar 
uw heerlijkste eau de parfum en wees daarbij vooral 
uw volledige zelf! Als de vonk overslaat, krijgt u van-
zelf een seintje van uw prefrontale cortex.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

Gekoppeld door bazen
Hoofd Marketing & Communica-
tie bij het instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidszorg, San-
der Bus (29), is ruim vijf jaar sa-
men met Wouter Kleijheeg (34), 
die de Marketing & Communica-
tie doet op centraal niveau. Ze 
zijn gekoppeld door hun toenma-
lige bazen. Die namen hen mee 
uit eten en dat was precies het 
duwtje in de rug dat ze nodig 
hadden om elkaar beter te leren 
kennen. “Ik had een bord voor 
mijn kop en Sander kon absoluut 
geen hoogte van me krijgen”, her-
innert Wouter zich. Inmiddels 
wonen ze tweeënhalf jaar samen 
in Rotterdam-Ommoord. Praten 
over werk proberen ze thuis zo-
veel mogelijk te vermijden. En als 
het wel ter sprake komt, noemen 
ze geen namen. “Het moet wel 
zuiver blijven”, aldus Wouter.

Brazilianen in Kralingen
Jordana en Gui Liberali (40) uit 
Brazilië werken sinds maart 2010 
op de Erasmus School of Econo-
mics. Zij als marketingpromoven-
da, hij als assistent-professor 
Marketing, maar ze hebben ver-
schillende onderzoeksterreinen, 
benadrukt Gui. Aangezien ze op 
dezelfde verdieping in het H-ge-
bouw werken en er vaak met een 
grote groep collega’s wordt ge-
luncht, zien ze elkaar regelmatig. 
Maar dat is geen punt. Het stel 
trouwde in 1999 in Brazilië en een 
paar maanden geleden werd hun 
eerste zoon, Lucas, geboren. Met 
z’n drietjes wonen ze in Kralin-
gen. Thuis bespreken Jordana en 
Gui alleen het hoognodige op 
werkgebied. “Veel liever besteden 
we tijd aan onze zoon.”



Guido Rhijnsburger is ‘helemaal 010’

“Ik ben mijn hele leven al Rotterdammer, en Feyenoord zit echt in mijn bloed. 
Mijn liefde voor die club heb ik van mijn oma geërfd. Zij is nu tachtig, maar 
ze kijkt nog iedere wedstrijd op tv. Zij heeft me geleerd dat Ajax fout is en 
Feyenoord goed. Want zo’n fan ben ik wel. Mijn verdriet als Ajax wint, is nog 
groter dan mijn blijdschap als Feyenoord wint. Tegen Ajax voel ik echt een 
fysieke weerstand. Sowieso ben ik niet blij als Feyenoord verliest. Dan ben 
ik de hele week chagrijnig tot ze weer winnen. Net als mijn vrienden heb ik 
een seizoenskaart. Ik probeer zo vaak mogelijk te gaan en vooral de grote 
wedstrijden wil ik voor geen goud missen. Wij staan in vak Z. Daar kun je ook 
zitten, maar wij staan liever. Kun je lekker fanatiek meedoen, al heb ik niet 

veel op met die hooligans. Dat gaat me veel te ver. Voetbal moet wel leuk 
blijven, het is tenslotte een spelletje. Het eerste gedeelte van een wedstrijd 
geniet ik overigens niet echt; dan ben ik vooral heel erg zenuwachtig. Pas 
als ze een paar doelpunten hebben gemaakt, kan ik echt lekker naar de 
wedstrijd kijken. En als ze dan winnen, ga ik helemaal uit mijn dak en is mijn 
dag weer goed. Jordy Clasie is mijn favoriete speler. Die heeft zoveel over-
zicht, hij ziet openingen en kan het spel goed verleggen. Zelf voetbal ik ook, 
in een vriendclubje hoor, geen hoog niveau. Lekker spelen en daarna samen 
een biertje drinken. Dat is gewoon voor de lol. Maar Feyenoordfan blijf ik mijn 
hele leven. Dat gaat nooit meer weg. Ik hou echt van die club.” SM (foto: LW)

‘ Feyenoord 
  zit echt in mijn 

bloed’
Guido Rhijnsburger

Leeftijd: 20 jaar
Studie: tweedejaars Bedrijfskunde
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Liefde op hetwitte doek

1. Amour (Michael Haneke, 2012)
George en Anne zijn gepensioneerde muziekleraren van 
ruim in de tachtig. Hun – eveneens muzikale – dochter 
woont in het buitenland. Dan krijgt Anne een beroerte 
waardoor de liefde zwaar op de proef wordt gesteld.

2. Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, 1959)
Een Franse actrice die in Hiroshima een anti-oorlogs-
film opneemt, begint een affaire met een getrouwde 
Japanse architect. Over klassiekers gesproken.

3. The English Patient (Anthony Minghella, 1996)
Verpleegster Juliette Binoche verzorgt zo tegen het ein-
de van de Tweede Wereldoorlog een zwaar verbrand 
slachtoffer van een vliegtuigongeluk (Ralph Fiennes). 
We zien zijn liefdesaffaire in flashbacks. 

4. The Way We Were (Sydney Pollack, 1973)
Barbara Streisand en Robert Redford beleven een 
prachtige romance, maar hun haaks op elkaar staande 
politieke overtuigingen gooien roet in te eten. 

5. Terms o f Endearment (James L. Brooks, 1983)
De film vertelt het verhaal van de relatie tussen moe-
der Aurora (Shirley Maclaine) en dochter Emma (Debra 
Winger), en hun besluiteloze zoektocht naar liefde. 

6. City Lights (Charles Chaplin, 1931)
Kan het mooier? Zwerver Chaplin helpt blind bloemen-
meisje waarop hij verliefd is. 

7. Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005)
Het verhaal van een verboden en heimelijke liefde tus-
sen twee cowboys, maar bovenal het verhaal van lief-
de die gedoemd is niet te zijn. 

8. Dark Victory (Edmund Golding 1939)
Rokende, drinkende jongedame, verzot op paarden en 
snelle auto’s, krijgt te horen dat ze een hersentumor 
heeft die niet te opereren valt. Ze wil uiteindelijk haar 
laatste maanden doorbrengen met de man van wie ze 
houdt. Met Bette Davis.

9. Love Story (Arthur Hiller, 1970)
Harvard-rechtenstudent Oliver Barrett IV (Ryan O’Neill) 
en muziekstudente Jennifer Cavilleri (Ali McGraw) voe-
len zich tamelijk veel tot elkaar aangetrokken, maar 
mag het zo zijn?

10. Turks Fruit (Paul Verhoeven, 1973)
Beeldhouwer Eric en zijn vriendin Olga (Rutger Hauer 
en Monique van der Ven) fietsen door Amsterdam, 
zoenen in de regen, en trouwen. Maar dan heeft Olga 
genoeg van Eric. Tot ze in het ziekenhuis belandt. 

11. West Side Story (Jerome Robbins, 1961)
Musical over een verliefd stel – Tony en Maria – af-
komstig uit rivaliserende bendes, de Jets en de Sharks. 
Romeo en Julia in de sixties.

12. The Notebook (Nick Cassavetes, 2004)
Arme drommel Noah wordt verliefd op rijk meisje Allie. 
Het duurt even, maar dan blijkt het wederzijds. Maar u 
begrijpt: paps en mams van Allie vinden het maar niks.

13. Romeo & Juliet (Baz Luhrmann, 1996)
Nog eigentijdsere versie van Shakespeare’s beroemde 
liefdesdrama. Met de oorspronkelijke dialogen, ko-
mend uit de monden van Leonardo DiCaprio en Claire 
Danes.

14. Eternal Sunshine o f The Spotless Mind 
(Michel Gondry, 2004)
Stelletje waarvan de relatie niet helemaal meer top is, 
ondergaat een behandeling waarbij de ander uit het 
geheugen wordt gewist. Maar zo eenvoudig is dat na-
tuurlijk niet.

15. An Affair to Remember (Leo McCarey, 1957)
Stel wordt verliefd en spreekt een half jaar later af bij 
The Empire State Building. Maar gaan Cary Grant en 
Deborah Kerr elkaar daar ook daadwerkelijk ontmoe-
ten? 

Voor degenen die nu al de eindejaarsterreur van jaaroverzichten, kerstgezang en 
alweer Sissi op tv vrezen. En voor hen die hun dvd-boxen vol Deense detectives in 
wollen truien, dan wel drinkende, rokende reclamelui uit de jaren zestig, al hebben 
afgewerkt, zijn hier enige suggesties voor een ultieme liefderijke kijk-kerstvakantie.

tekst Gert van der Ende
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Waarom stelt iemand zijn leven in dienst van de wetenschap? Geneticus Jan 
Hoeijmakers (61) over geld, competitie en liefde voor het vak. ‘Je wordt geen 

Olympisch kampioen door af en toe eens een uurtje te trainen.'
tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

    Geen dokter,
         wel levens 

redden



13 december 2012 | 15Liefde voor de wetenschap

Het emotioneert hem weer, je ziet het aan zijn ogen. Jan Hoeijma-
kers, hoogleraar Moleculaire Genetica, was naar ‘Amour’, de 
nieuwe film van Michael Haneke. Een film over een ouder echt-
paar waarvan de vrouw door een beroerte wordt getroffen. 
Over de verlamming die haar steeds sterker in zijn greep 

krijgt. En over de man die haar tegen beter weten in bij zich probeert te 
houden. Hoeijmakers: “Ik dacht: dit is precies waarom wij onderzoek 
doen. Na afloop bleef de ene helft van de zaal zitten. De andere helft 
liep in doodse stilte weg. Ik heb er die nacht een paar uur van wakker 
gelegen.”
We worden steeds ouder, vertelt Hoeijmakers in zijn kantoor. Vielen we 
in de negentiende eeuw al om voor ons veertigste, tegenwoordig halen 
we met een beetje gemak de tachtig (mannen 78, vrouwen 82). Elke tien 
jaar komt er tweeënhalf jaar bij, elke week een weekend. En in tegen-
stelling tot wat lang gedacht werd, is er geen enkele reden om aan te 
nemen dat de levensverwachting de komende decennia een piek be-
reikt. Maar het probleem is dat we niet gezonder oud worden. Hoe ho-
ger de leeftijd, des te groter de kans op ouderdomsziektes als kanker en 
alzheimer. Dat zet de kwaliteit van leven onder druk. En, in tijden van 
vergrijzing niet onbelangrijk, het leidt tot torenhoge zorgkosten: zo 
kost iemand van negentig jaar op jaarbasis gemiddeld 50 duizend euro 
aan zorg.
Daarom doet Jan Hoeijmakers met zijn afdeling onderzoek naar verou-
dering en kanker. In moleculen, in cellen, in gekweekte organen en in 
muizen. Een club van zeventig onderzoekers, multidisciplinair, met een 
jaarbudget van zeven miljoen. De absolute wereldtop. Ze leggen ver-
banden tussen dieet en gezondheid, ze tonen aan dat uiteenlopende 
mysterieuze symptomen allemaal het gevolg zijn van vervroegde ver-
oudering en ze bouwen een muis die dertig keer meer op een alzheimer-
patient lijkt dan het beestje dat nu overal voor experimenten gebruikt 
wordt. Hoeijmakers: “Zonder onbescheiden te willen zijn: er is geen lab 
dat op dit terrein, en dan zo breed, zoveel vooruitgang heeft geboekt. 
Dit is wat ik kan. Dan vind ik het een verplichting om ook elke mogelijk-
heid aan te grijpen om er wat van te maken.”

Overgrootmoeder
Vier jaar is hij, als hij zich voor het eerst bewust wordt van de dood. We 
schrijven 1955, het jaar dat Swiebertje op televisie verschijnt en de Rus-
sen hun eerste waterstofbom tot ontploffing brengen. De plek: het huis 
van zijn grootouders, de verzamelplek voor de hele familie. Het beeld: 
zijn overgrootmoeder in bed, ziek. “Een heel oud vrouwtje. Krom, ge-
rimpeld. Dan besef je dat je ouders in de kracht van hun leven zijn. Dat 
je niet wilt dat hen dit ook overkomt. En dat je daarvoor moet begrijpen 
hoe het komt dat iemand ouder wordt.”
Hoeijmakers groeit op in het Noord-Limburgse dorpje Sevenum. Naast 
Horst en Venlo. Het is een regio die later tot bloei komt dankzij de 
champignonteelt, maar die in de jaren vijftig nog weinig welvaart kent. 
Zijn vader komt uit een gezin met achttien kinderen en moest na de la-
gere school gelijk langs de boerderijen om melktuiten op te halen. Maar 
mede door avondstudie werkte hij zich op tot directeur gemeentewer-
ken en brandweercommandant. En hij weet één ding zeker: mijn kinde-
ren moeten wel de mogelijkheid krijgen om te gaan studeren.
Voor Jan Hoeijmakers, de oudste uit het gezin van negen, wordt het bi-
ologie in Nijmegen – “de enige optie om te leren wat leven is en hoe het 
verdwijnt.” Cum laude studeert hij af, dus vervolgens voor een promotie 
door naar Amsterdam, bij biochemicus Piet Borst. In 1981 komt hij in 
Rotterdam terecht bij zijn voorganger Dick Bootsma, waar hij in 1993 
hoogleraar wordt.   >

Onveurwaarlijke liefde
Het is bijna zover – nog een paar weekjes en dan is het 2013. 
Een feestelijk jaar! De universiteit waaraan wij werken en 
waarvan wij houden bestaat dan 100 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan heeft een aantal kloeke bestuurders aan deze uni-
versiteit een paar jaar geleden besloten een convenant te 
sluiten. Om de festiviteiten extra luister bij te zetten moes-
ten alle onderdelen opperbest zijn. Meer studenten. Alle ba-
chelor opleidingen moesten in de nationale top meedraaien. 
Meer toponderzoek. Top, top, top! Dat soort werk!  Allemaal 
afgesproken in het illustere ‘Erasmus 2013 strategiedocu-
ment’ dat ons allemaal op koers heeft gehouden de afgelo-
pen jaren: afdelingen soupeerden hun reserves op. Extra 
mankracht werd aangetrokken. Alles ter meerdere eer en glo-
rie van de 2013-doelstellingen. En nu is het bijna zover: er kan 
worden afgerekend. Zijn de 2013-doelstellingen gehaald? Is 
het allemaal de moeite waard geweest? 2013 is dus ook het 
feestelijke jaar van de waarheid.
Onlangs werd de Keuzegids Universiteiten gepubliceerd. 
Volgens de overheid de enige toonaangevende gids als het 
gaat om de beoordeling van het hoger onderwijs. Op de site 
van EM werd samengevat: ‘EUR erg gemiddeld in Keuzegids; 
geen dikke onvoldoendes, maar ook weinig positieve uit-
schieters.’ Behalve een enkele positieve uitschieter, draait de 
rest van onze opleidingen gewoon mee in de middelmatig-
heidskermis. Slecht is het niet, maar zo verschrikkelijk top als 
verwacht was volgens de 2013-doelstellingen? Nee, dat ge-
loof ik niet. Benieuwd als ik was hoe dit nieuws in de hogere 
bestuurslagen gevallen was, stuurde ik Pauline van der Meer 
Mohr (@PVdMM), die sinds een tijdje twittert (en altijd ant-
woordt!), een berichtje. Haar antwoord in twee tweetjes liet 
niets te wensen over: ‘#EUR is 4e van 14 uni's , 4 opleidingen 
no 1 en een heuse topopleiding (psychologie). Dat is allereerst 
een compliment waard. En voor de overige zaken wordt hard 
gewerkt aan continue verbetering. Ook via prestatieafspra-
ken met OCW, verankerd in convenanten.’
Kijk, dat vind ik nou mooi. Een deel van de bacheloropleidin-
gen voldoet aan de doelstellingen en krijgt een complimentje. 
En de overige? Is het binnenkort op een flink aantal afdelin-
gen met middelmatige bachelor opleidingen bijltjesdag? 
Moeten mensen vrezen voor ons CvB? Kunnen zij bestuurlijke 
billenkoek verwachten? Nee hoor. Niks van dat al. Die krijgen 
gewoon een nieuw convenant aangesmeerd. Gewoon een 
setje nieuwe doelstellingen om lekker nog een fiks aantal ja-
ren te werken aan continue verbetering. Fijn zo! En dat ge-
tuigt, beste lezer, van Paulines pure onvEURwaarlijke liefde 
voor ons allen. Of je je nou houdt aan eerder gemaakte af-
spraken of niet – zand erover! En gewoon weer lekker door-
veranderen. En wat als we nou de volgende keer weer niet al-
lemaal voldoen aan de volgende afspraken?  Dan sluiten we 
toch gewoon weer een nieuw convenantje!

@_petert, cultuursocioloog aan de FSW, wenst u allen een feestelijk en 

liefdevol jaar van de waarheid!
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> Jan Hoeijmakers (1951) is sinds 1993 hoogleraar Moleculaire Genetica 
aan het Erasmus MC. Hij wordt wereldwijd geroemd om zijn onder-
zoek naar kanker, DNA-afbraak en veroudering. Hij is Spinoza-laureaat, 
won de prestigieuze Louis Jeantet-prijs en kreeg vorig jaar de Lifetime 
Achievement Award van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor 
Wetenschappen toegekend. 

Zeldzame aandoening
Wetenschap bedrijven is op avontuur gaan, zegt hij. Ontdekken. Je 
weet nooit waar je uitkomt, en dat levert dagelijks kleine verrassingen 
op – Hoeijmakers, met zijn zacht Limburgse tongval: “Ooooo, zit dat 
zoooooo?”. En een paar keer per jaar zijn er de echte grote vondsten. 
Dat worden artikelen in prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften 
als Science of Nature.
Neem die ene keer dat ze de gegevens hadden van een groep zeldzame 
patiëntjes. Kleine kinderen nog, met wonderlijke symptomen: broze na-
gels, broos haar en een schilferige huid. En een levensverwachting van 
vijf jaar. Het enige dat ze wisten was dat er iets mis was met het eiwit 
dat DNA-beschadigingen herstelt.
Het is al meer dan tien jaar geleden, maar Hoeijmakers herinnert het 
zich nog precies. Zijn promovendus (Jan de Boer, nu hoogleraar in 
Twente) stond in de deuropening van zijn kantoor. Hij had dat kapotte 
reparatie-eiwit overgezet op een aantal labmuizen. En precies die mui-
zen werden nu, terwijl ze pas een paar maanden oud waren, grijs. Niet 
het grijs van een normale labmuis, maar het grijs van een bejaarde 
man. Het besef: die muizen worden veel sneller oud. En die patientjes 
dus ook. “Dan zeg je: warempel. Jeetje. Dit is toch niet te geloven? Je 
verwondert je. Je staat verbaasd.”

Schijnwerpers
Het is een kleine man. Gastvrij, gezellig. Iemand die zich nadrukkelijk 
verontschuldigt als hij te laat komt. Hij is oprecht, enthousiast, en als 
hij praat beweegt hij druk met zijn handen. Maar hij heeft ook iets 
kwetsbaars. Een gevoelsmens, noemt hij het zelf. Daarom is hij ook 
geen dokter geworden. “Dan ga ik me te veel met het leed van een pa-
tiënt bezig houden.”
Hij is niet iemand die het fijn vindt om in de schijnwerpers te staan. Hij 
benadrukt gedurende het gesprek een aantal keer dat hij vooral veel 
geluk heeft gehad en dat niet hij het is die zijn afdeling groot heeft ge-
maakt, maar zijn medewerkers. “Het geeft ontzettend veel plezier om 
dingen samen te doen. Dan kom je verder. De een kan zien en niet lo-
pen. De ander kan lopen en niet zien. Samen kom je waar je wil. Daar 
geloof ik in.”
Met onbegrip kijkt hij naar collega’s die zich verliezen in competitie. 
Zelf werkte hij ooit een paar maanden op het laboratorium van een ‘sla-
vendrijver’ in Zürich. “Die man hield zijn werkbesprekingen op zater-
dagochtend om negen uur. Daar moest je bij zijn. En dan had hij de deur 

expres piepend gemaakt, zodat je niet te laat stiekem kon binnenslui-
pen. Hij zat dan vooraan in het midden, en de medewerkers om hem 
heen, maar zover mogelijk bij hem uit de buurt. Net bacteriën op een 
antibioticumplaat. En niemand die een vraag durfde te stellen. Toen ik 
mijn vinger eens opstak, werd ik aangekeken of ik van Mars kwam.”
Misschien moeten wij jonge wetenschappers beter opvoeden, zegt hij. 
Hij probeert het goede voorbeeld te geven door samenwerking te pro-
moten. De peperdure analysefaciliteiten van de afdeling – ‘genomics, 
proteomics en imaging’ – worden aangeschaft en beheerd met part-
ners. Voor de langdurige verouderingsexperimenten met muizen klopt 
hij aan bij het RIVM in Bilthoven. En sinds de jaren zeventig loopt er al 
een intensieve samenwerking met wetenschappers uit Leiden, gestart 
door voorganger Bootsma. “Ik probeer de talenten van mensen maxi-
maal in te zetten. Als iemand anders een fantastische bevinding doet, 
sta ik aan de kant te juichen.” Hij steekt twee duimen op: “Fantastisch.”

Lang weekend Maastricht
Hobby’s heeft hij niet. Hij gaat zelden naar de kroeg en is geen lid van 
een sportclub. De enige vakantie die hij afgelopen jaar opnam: een lang 
weekend Maastricht met zijn 86-jarige moeder (o ja, en hij had zijn 
kleinzoon een paar dagen op bezoek). Maar eigenlijk werkt hij altijd. In 
het weekend, ’s avonds, in de trein naar Duitsland, op de hotelkamer in 
New York. Gemiddeld tachtig uur per week. Niet omdat het moet, maar 
omdat hij het leuk vindt.
Vrijdagavond, zeven uur. Zijn kamer doet door de typische architec-
tuur (een rond raam, niet-weggewerkte leidingen) denken aan een 
duikboot. Verder is het een typisch professorenkantoor, met stapels 
papier op het bureau en vetplanten in de vensterbank. De collega’s uit 
de belendende kamers zijn in hun weekend verdwenen. Hoeijmakers 
staat op en pakt een ingelijste foto van de kast. Een wat oudere foto al, 
met vijf gezichten erop. “Mijn kinderen”, zegt hij trots – de trots van een 
gescheiden vader.
Allemaal zijn ze naar de universiteit gegaan, twee zelfs dezelfde kant 
op als hij. Hij wil maar zeggen: ze hebben er geen last van gehad dat hij 
altijd veel met zijn vak bezig is geweest. En zijn familie komt altijd op 
de eerste plaats. Hij weigerde begin jaren negentig niet voor niets een 
baan in Boston als directeur van een nieuw op te zetten topinstituut. En 
een collega had hem nog voorgerekend dat hem een salaris van een 
miljoen dollar wachtte.
“Opportunisme leidt niet tot duurzame relaties”, zegt hij. “Zo belangrijk 
is geld niet. Als je aan mensen vraagt wat hen het meest dierbaar is, 
zegt zeker 95 procent: mijn gezondheid. Het wetenschappelijke onder-
zoek dat ik hier doe draagt daaraan bij. Er zijn maar weinig dingen die 
blijvend zijn. De Zonnebloemen van Van Gogh, de Cantates van Bach. 
En de wetenschap. Kijk, het is leuk als je heel goed tegen een tennisbal 
aan kunt slaan en Roland Garros kunt winnen. Daar verdien je miljoe-
nen mee. Maar hebben we er over duizend jaar nog iets aan?” 

‘De een kan zien en niet lopen. De 
ander kan lopen en niet zien. Samen 
kom je waar je wil. Daar geloof ik in’  
> Jan Hoeijmakers
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Liefde in de  Beeldende Kunst
Zo’n beetje elke zichzelf respecterende schilder of beeldhouwer van 

de afgelopen paar duizend jaar heeft wel een liefdestafereel 
gefabriceerd. Bij deze een rondleiding langs een kleine selectie

tekst Gert van der Ende

1. Amor en Psyche,
Antonio Canava (1757 – 1822)
Deze neoclassicistische beeldengroep, te be-
wonderen in het Louvre in Parijs, is gemaakt 
tussen 1787 en 1793. Amor, ook bekend onder 
het pseudoniem Cupido, is de godenzoon die 
met zijn pijlen de harten van gewone mensen 
in vuur en vlam zette. Zelf werd hij dus ook ver-
liefd: op de aanvankelijk sterfelijke Psyche. 

2. Amor en Psyche, 
Jacopo Zucchi (1542 – 1596)
Niet gek dat de love story van bovengenoemd 
stel ook de inspiratie vormde voor menig schil-
derij. De door Jacopo Zucchi in 1589 gefabri-
ceerde versie is toch wel de mooiste. Zucchi 
was een belangrijke schilder en tekenaar uit 
de maniëristische periode. Het hangt in Museo 
e Galleria Borghese in Rome.

3. Portret van Giovanni Arnolfini en 
zijn vrouw, Jan van Eyck (1390 – 1441)
Een met olieverf op eikenhouten paneel ge-
schilderd portret uit 1434. Lange tijd werd ge-
dacht dat de afgebeelde personen Giovanni di 
Arrigo Arnolfini en zijn vrouw waren, meldt Wi-
kipedia, maar omdat die volgens onlangs ont-
dekte Rijselse archieven pas in 1447 trouwden, 

wordt nu algemeen aangenomen dat het om Giovanni di Nicolao 
Arnolfini en zijn verloofde gaat. Het schilderij zit boordevol symbo-
liek en is te bewonderen in de National Gallery in Londen.

4. De Windbruid, 
Oskar Kokoschka (1886 – 1980)
Deze Oostenrijkse schilder had een paar jaar 
lang een heftige verhouding met de weduwe 
van de componist Gustav Mahler, Alma gehe-
ten. Kokoschka schilderde haar portret en trok 

met haar door Italië, maar al in 1913 – het jaar dat dit prachtige doek 
het licht zag – zat de klad er al goed in wat de liefde betreft.

5. De Kus, Auguste Rodin (1840 – 1917)
De Kus (1886) is te zien in Parijs, in het Musée 
Rodin. Niet de minste beeldhouwer natuurlijk. 
Het mag dan een prachtig romantisch beeld 
zijn, het verhaal erachter is minder plezant. Het 
betreft de eerste kus tussen twee jonge ge-
liefden. Maar ook meteen hun laatste: volgens 
de overleveringen kwam manlief vervolgens 

binnenstormen, en vermoordde het koppel (Francesca en Paolo uit 
het Italië rond 1275). 

6. De Kus, Gustav Klimt (1862 – 1918)
Nog een pakkerd, maar dan een geschilderde 
uit 1907-1908. Het doek van de Oostenrijker 
Klimt raakte pas echt wereldwijd bekend door 
de hippies in de jaren zestig. Het schilderij 
toont een grote man die een vrouw op haar 
wang kust. De in een kamerjas gehulde man 
en zijn zoen niet beantwoordende dame staan 

op de rand van een afgrond, in een veld vol bloemen. Te zien in de 
Österreichische Galerie Belvedere in Wenen.

7. De Liefde, 
 Joseph Mendes da Costa (1863 - 1939) 

Joseph Mendes da Costa was een Nederland-
se beeldhouwer die vooral bekendheid geniet 
door zijn beelden en ornamenten voor gebou-

wen. De Liefde uit 1917, opgedragen aan zijn vrouw, is in opdracht 
gemaakt van Helene Kröller-Müller, en inderdaad nog steeds in de 
beeldentuin van het gelijknamige museum op de Hoge Veluwe te 
bewonderen.

8. De Liefdesbrief,
 Johannes Vermeer (1632 – 1675)

Het schilderij is gemaakt ergens tussen 1667 
en 1670 en hangt in het Rijksmuseum in Am-
sterdam (waar overigens ook Het Melkmeisje 
hangt, maar dit terzijde). In het werk verwijst 
Vermeer onopvallend naar het thema liefde 
door bepaalde voorwerpen of details te schil-
deren.

9. Happy Lovers, 
 Jean-Honoré Fragonard (1732 – 1806)

Rococo-schilderij met romantische trekjes, 
te zien in het Norton Simon Museum, in Pa-
sadena (Californië). Fragonard was een Franse 
kunstschilder die graag mocht schilderen rond 

het thema erotiek en – gezien zijn oeuvre – gek was op kleuren als 
roze en crème.

10. Love, Truth & Beauty, 
 Roy Lichtenstein (1923 – 1997)

Van een iets ander kaliber is dit werk van 
pop-artkunstenaar Roy Lichtenstein. Hij fabri-
ceerde doorgaans stripachtige voorstellingen  
met felle, primaire kleuren, omlijnd door vette 

zwarte lijnen. Deze stamt uit 1964 en kreeg als subtitel mee ‘We 
Rose Up Slowly’.
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door Ernest van der kwast   illustraties Kwennie Cheng

De liefde die blijft
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Arnold Ammerlaan was een succesvol architect geweest. Hij 
had een bureau gehad met dertien ambitieuze, knappe werk-
nemers. Maar de laatste jaren had hij de verkeerde beslissin-
gen genomen. Hij had de crisis ontkend. Het was trots geweest, 
hij wilde niemand ontslaan. Arnold Ammerlaan was iemand 

die zijn medewerkers als familie zag. Ooit had hij iedereen op kantoor 
een gouden horloge gegeven, maar dat was zeker vijftien jaar geleden 
geweest.
 Nu had hij de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt en deed hij en-
kel nog kleine opdrachten. Een woonhuis aan de Rotte, de verbouwing 
van een bedrijfspand in het Scheepvaartkwartier. Zijn accountant had 
ingegrepen en het bureau ternauwernood van een faillissement gered. 
De werknemers, voor wie Arnold al die jaren als een vader was geweest, 
waren ontslagen. Ze hadden wel iets meegekregen, maar niet zo veel als 
ze hadden gehoopt.
 De accountant was een goede vriend die hem had gevraagd lid te 
worden van zijn rotaryclub. Arnold had zich vereerd gevoeld, en ergens 
vond hij het ook prettig om te verkeren met bemiddelde mensen. Man-
nen in double-breasted pakken, een vulpen in hun binnenzak en 
pretoogjes na het derde glas. Zo leek het alsof hij zelf bemiddeld was, 
iets wat hij vele jaren was geweest.
 De rotaryclub wilde een project doen in een achterstandswijk van 
de stad. Iets met kinderen en kunstenaars. Het was Arnold niet hele-
maal duidelijk wat de precieze bedoeling was, maar hij had toegestemd 
om met de beeldend kunstenaar Rufus Sunsmith te lunchen en hem te 
vragen of hij iets zag in een samenwerking. Alles voor het goede doel.
 Ze hadden afgesproken in Hopper, een hippe espressobar waar 
veel jonge moeders naartoe kwamen, nadat ze hun kinderen naar 
school hadden gebracht. Arnold was keurig op tijd en ging zitten aan 
een tafeltje. Hij keek naar de meisjes achter het espressoapparaat. Ze 
waren jong en hadden prachtige gezichtjes; geen lippenstift, geen oog-
schaduw, alleen een beetje mascara. Toen een van hen zijn bestelling 
had opgenomen en terugliep naar de bar, keek hij naar haar kont. Hij 
zag perfecte billen in een strak, zwart rokje. Op dat moment werd hij 
aangesproken door een vrouw met blonde krullen.
 ‘Heb je me echt niet gezien?’, zei ze. ‘Ik zat aan de leestafel.’
 Het was Veerle, zijn jongste dochter. Hij had een minder goede 
band met haar dan met zijn andere dochter. Ze had het hem vroeger 

kwalijk genomen dat hij zo veel werkte. Ze leek op haar moeder.
 ‘O, sorry’, zei Arnold tegen zijn dochter. ‘Ik wacht op een afspraak.’ 
Hij keek in haar ogen, haar heldere blauwe ogen. ‘Gaat alles goed met 
je?’, vroeg hij toen.
 ‘Plan je hier vaker afspraken?’, zei Veerle. ‘Ik heb je nooit eerder 
gezien.’
 Hij had Rufus Sunsmith uitgenodigd op het kantoor van zijn ac-
countant, maar de kunstenaar had laten weten dat hij liever in Hopper 
wilde afspreken. ‘Dat is wat meer in de buurt van mijn appartement en 
ze hebben er goede espresso’, had hij geschreven. Arnold had het adres 
op internet opgezocht; hij was er nog nooit geweest. Je kon hem ook 
gelukkig maken met filterkoffie uit een thermoskan, zoals zijn secreta-
resse Anna jaren had gedaan.
 ‘Ik kom hier bijna elke ochtend als ik Rutger en Zeeger naar school 
heb gebracht’, zei Veerle.
 ‘Doen ze het goed op school?’, vroeg haar vader. ‘Ze hebben het ze-
ker druk.’
 Veerle vertelde dat Rutger tweede was geworden tijdens het 
schaaktoernooi op school. Arnold was degene geweest die zijn klein-
zoon had leren schaken. ‘Kom je dit weekend anders even langs?’, vroeg 
zijn dochter. ‘Ze zullen het leuk vinden.’
 Het volgende moment stonden er twee andere mensen aan zijn ta-
feltje. Het meisje in het zwarte rokje zette een kopje koffie voor hem 
neer en een grote verschijning met een baard stak zijn hand uit.
 ‘We hebben volgens mij een afspraak’, zei de man. ‘Ik ben Rufus 
Sunsmith.’
 Arnold schudde zijn hand. Hij voelde hoe zijn vingers een kort 
ogenblik in een stevige greep zaten.
 Zijn dochter bleef staan aan het tafeltje, een moment te lang. Maar 
als je elkaar niet goed kent, dan weet je ook niet hoe je afscheid van el-
kaar moet nemen. Het meisje van de bediening was al verdwenen. Hij 
had te laat gekeken.
 Het gesprek met Rufus Sunsmith duurde nog geen twintig minuten. 
Toen Arnold de kunstenaar vroeg of hij nog een espresso wilde, schud-
de deze zijn hoofd. Hij moest naar zijn atelier gaan. ‘Werken’, zei hij. 
Het klonk bot, alsof hij eigenlijk zei dat hij geen tijd had om de hele dag 
koffie te drinken.
 Arnold zou nooit meer van hem horen, ook al had Rufus Sunsmith >  



beloofd om hem een mail te sturen met daarin een aantal data waarop 
hij zou kunnen meewerken aan het project. Na twee weken had Arnold 
hem nog een bericht gestuurd, maar daar was geen antwoord op geko-
men.
 Tegen die tijd had Veerle al een aantal maal espresso gedronken 
met de kunstenaar. Hij had haar aangesproken toen hij haar de vol-
gende dag bij Hopper zag. Ze zat alleen aan de leestafel, hij vroeg of hij 
tegenover haar mocht zitten.
 Ze had geknikt en voelde dat ze een kleur kreeg, maar dat gebeurde 
heel makkelijk bij haar. Het rood vormde een mooi contrast met haar 
blonde, bijna witte haar. Haar echtgenoot was er voor gevallen, toen ze 
begin twintig was.
 Veerle Ammerlaan had nooit eerder met Rufus Sunsmith gespro-
ken. Ze had hem wel eens zien zitten aan een tafeltje van de espresso-
bar en ze wist wie hij was. Er werd gezegd dat hij op de kunstbeurs in 
Basel een werk had verkocht aan Brad Pitt. Een gigantische installatie 
van witte bedden die de filmster had laten verschepen naar een eiland 
ergens in de Middellandse Zee. Ze durfde er niet naar te vragen de eer-
ste keer dat ze een espresso met hem dronk.
 In plaats daarvan vertelde ze over het werk dat ze deed. Ze maakte 
illustraties voor boeken en magazines. Kookboeken, kinderboeken, en 
ze had een keer de cover van de VPRO-gids gedaan. ‘Het staat allemaal 
op een laag pitje nu ik twee kinderen heb’, zei ze. ‘Mijn man werkt in de 
financiële sector, hij is investmentbanker.’
 Het gesprek leek even stil te vallen, iets wat vaker gebeurde als 
Veerle over het werk van haar man begon. Wat mensen niet wisten, was 
dat hij miljoenen verdiende, ook in de crisis. Ze hadden in de zomer een 
landgoed in Frankrijk gekocht. Er stond een kasteel op dat van top tot 
teen werd gerenoveerd. Dat alles was niet aan haar af te zien. Ze droeg 
een mannentrui die ze zelf met de naaimachine had vermaakt tot een 
jurk. Buiten, op de stoep, stond een ouderwetse omafiets. Het zadel was 
kapot, eroverheen had ze een plastic tas gedaan. In haar studententijd 
had ze flessen naar de supermarkt gebracht en met het statiegeld eten 
gekocht. Vissticks die ze met haar handen had opgegeten. Ze had een 
hekel aan mensen die op anderen neerkeken.
 ‘Mijn eerste vrouw had ook blauwe ogen’, zei Rufus.

 Ze voelde haar hart sneller slaan. Het kwam niet door wat hij had 
gezegd, of misschien kwam het ook daardoor. Het waren zijn ogen. Hij 
keek niet alleen naar haar blauwe irissen.
 Veerle vroeg zich af of hij kinderen had, maar ze zei uiteindelijk: ‘Is 
Sunsmith je echte naam?’
 ‘Mijn moeder is Amerikaans’, antwoordde Rufus. ‘Mijn vader heeft 
haar naar Nederland meegenomen, maar ze heeft hier nooit kunnen 
wennen. Ze komt uit Californië.’ Hij keek naar haar handen, hij keek 
ernaar alsof hij ze zou vastpakken. ‘Ze is teruggegaan toen ik zeven 
was’, zei Rufus. 
 Ze bestudeerde zijn gezicht, zijn baard, zijn donkere wenkbrauwen. 
Sommige haartjes waren langer dan de rest en stonden rechtop. Je hebt 
mensen die niet of nauwelijks om hun uiterlijk geven en eruitzien alsof 
het allemaal bedacht is. Ze vond hem aantrekkelijk, op een ruwe ma-
nier mooi.
 ‘Ik heet eigenlijk Rufus van Steenderen’, zei hij. ‘Maar ik vond 
Sunsmith beter klinken. Het verkoopt ook beter.’ Hij glimlachte. Zijn 
tanden waren ongelooflijk wit.
 Het werd een ritueel, de espresso in de ochtend, het kijken in el-
kaars ogen. In het begin had ze zijn blik vermeden, maar nu keek ze 
terug.
 ‘Heb je nooit een ander gehad?’, vroeg hij.
 Ze vertelde dat ze al negentien jaar samen was met haar man. Ze 
had hem leren kennen op een feestje toen ze op de kunstacademie zat. 
Het was niet haar eerste liefde, maar wel de liefde die bleef.
 ‘Klinkt het saai?’, vroeg ze. ‘Soms vind ik mezelf een tut, omdat ik 
in al die jaren nooit met iemand anders heb gezoend.’ Rufus zei niets. 
Hij keek naar haar, hij keek naar de heldere ogen die zijn eerste vrouw 
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ook had gehad. Ze had hem verlaten, omdat ze hem zat was geworden. 
Ze had genoeg van zijn affaires. In een laatste gesprek had ze hem een 
keuze geboden: het was zijn gezin of het was zijn pik.
 Buiten, toen Veerle op haar fiets wilde stappen, zei hij: ‘Mag ik je 
mijn atelier laten zien?’
 Ze gingen er te voet heen. Toen ze aan de overkant van de straat een 
bekende zag lopen, was ze even bang dat ze zouden worden gezien. 
Thuis had Veerle gezegd dat ze een kunstenaar had ontmoet wiens 
werk in musea over de hele wereld hing, ze had niet verteld dat ze hem 
elke ochtend zag. Het was geen bedrog, maar het was ook niet de waar-
heid. Op haar telefoon had ze berichtjes van Rufus ontvangen die ze 
voor de zekerheid had gewist, iets wat ze nooit eerder had gedaan.
 In het atelier waren vier andere mensen aanwezig. Ze werkten aan 
een paard van polyester. De sculptuur was ongeveer vijf keer zo groot 
als een echt paard. Rufus stak zijn hand op, maar stelde Veerle niet 
voor. Hij gaf haar een rondleiding door de werkplaats. Overal stonden 
beelden. Sommige waren af, het merendeel was in productie. Ze zag 
sculpturen van dansende kinderen, van  lichaamsdelen, van figuren 
die ze niet kon benoemen en zelfs macaber vond. Ze vroeg zich opeens 
af wat ze hier deed, hier, in het atelier, maar ook in het leven van Rufus 
Sunsmith.
 Ze stonden in een aparte ruimte, in het midden een grote tekenta-
fel. Hij tilde haar op, met zijn handen onder haar oksels, zoals je een 
kind optilt. Het gebeurde snel en zonder toestemming. Toen zat ze op 
de tekentafel. Ze fluisterde iets, maar hij verstond haar niet. Rufus 
pakte haar handen vast. Het was de eerste keer dat hij haar aanraakte. 
Haar hart sloeg oncontroleerbaar. Ze was bang, maar ze wist niet waar-
voor, waarvoor allemaal.

 ‘Ik weet niet of ik het kan’, zei ze.
 ‘Niets zeggen’, fluisterde hij.
 Ze zeiden niets meer, keken alleen maar, totdat kijken ondraaglijk 
werd.
 De volgende ochtend zaten ze tegenover elkaar in Hopper. De zon-
daars. Veerle had moeite om hem aan te kijken. Ze was wakker geworden 
met een steen in haar maag. Ze had overwogen om na het brengen van 
haar kinderen direct naar huis te fietsen, maar ze had haar stuur op het 
laatste moment gedraaid. Ze moest hem zien, ze moest hem spreken.
 ‘Dit is niets voor mij’, zei ze. ‘Ik wil Robbert geen pijn doen, ik houd 
van hem, ik houd ongelofelijk veel van hem.’
 Rufus zei niets terug. Hij had Veerle’s man nooit ontmoet, hij had 
alleen een foto van hem gezien op internet. Hij keek naar haar handen.
 ‘We kunnen vrienden worden’, zei ze. ‘Dat kan ik je beloven.’
 Hij keek nog steeds naar haar handen, hij deed het ook de daarop-
volgende ochtenden.
 Het was niet het einde. Het zou nog zeven maanden doorgaan. Niet 
alleen in het atelier, ook in hotels, in auto’s, op het toilet van een muse-
um. De steen in haar maag werd vergruisd door de kracht van het ver-
langen. Hij kwam alles van haar lichaam te weten. Hij kon uren naar 
haar borsten kijken, naar haar ronde billen. Haar moedervlekken, de 
oneffenheden, de haartjes. De naaktheid die niet verveelt.
 Toen het over was, toen het niet meer kon, dronk ze haar espresso 
in een andere bar. Ze zag hem nog wel een paar keer. In de verte of op 
een terrasje. Eén keer stond hij naast haar bij de opening van een expo-
sitie.
 ‘Is het weg?’, fluisterde hij in haar oor. ‘Is het helemaal weg?’
 Ze botste tegen verschillende mensen aan en veroorzaakte enig ru-
moer door niet haar excuses aan te bieden, maar uiteindelijk stond ze 
buiten, waar ze naar adem hapte. Aan de overkant van de straat wezen 
twee meisjes naar haar, hun ouders hielden stil.
 Haar man legde zijn arm om haar schouder. Hij had zich veront-
schuldigd voor zijn echtgenote en was haar achternagelopen. Hij wist 
niet wat zijn vrouw de laatste tijd had. Hij hoopte dat het kasteel in 
Frankrijk haar goed zou doen, het grote bos dat erbij hoorde.
 Veerle wist nu waarvoor ze bang was geweest. Het ging niet weg. 

Liefdesverhaal
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Hoe werkt liefde, verliefdheid en aantrekkingskracht tussen mensen? Al 
eeuwenlang willen we dolgraag antwoord op deze vraag. De moderne 

medische wetenschap probeert het te verklaren aan de hand van hormonen 
en andere moleculen in onze hersenen, maar lukt dat ook?

tekst Thessa Lageman illustratie Unit20

De liefde verklaren

Waarom word je wel verliefd op de één, maar niet op de an-
der? En waarom houdt de ene relatie wel stand en de an-
dere niet? Hoewel populairwetenschappelijke artikelen 
en boeken soms de indruk wekken dat het mysterie liefde 
eindelijk ontrafeld is, blijkt onderzoek naar liefde geen si-

necure. En in veel gevallen zelfs onuitvoerbaar, volgens de twee ‘ex-
perts’ die EM voor de gelegenheid sprak. 

Focko Rommerts verwoordt het zo: “Er zijn nog duizend vragen over de 
liefde waar we nog geen antwoord op hebben.” Al is hij als biochemicus 
van mening dat alles biochemisch verklaarbaar is. “Psychologen zullen 
zeggen: ‘Ho, ho, er is nog meer, je karakter bijvoorbeeld’, maar uiteinde-
lijk wordt alles door biochemische reacties bepaald.” Voor Rommerts is 
de biochemie van de liefde ‘een hobby’ sinds hij zo’n vijfentwintig jaar 
geleden een keer werd gevraagd iets over het onderwerp te vertellen. 
Vanaf toen bleven de verzoeken van de media binnenkomen. 
Neuroloog Steven Kushner denkt dat gevoelens van liefde en verliefd-
heid grotendeels voortkomen uit de hersenen. “Maar”, voegt hij er met-
een aan toe: “dat is niet het hele verhaal. Er komt steeds meer bewijs dat 
er wel wat in de populaire gedachte zit dat liefde uit het hart komt.” 
Onze gevoelens hebben volgens Kushner te maken met ons hele li-
chaam, en dus niet alleen met de hersenen. “Zo gaat bijvoorbeeld onze 
hartslag omhoog als we ons nerveus voelen, en mensen die een partner 
verloren hebben, kunnen plotseling ernstige hartklachten krijgen.”

> Neurobioloog en psychiater Steven Kushner (1976) komt uit de Ver-
enigde Staten en is sinds 2009 hoogleraar Neurobiologische Psychia-
trie in het Erasmus MC, indertijd de jongste medische hoogleraar van 
Nederland. Hij doet onder andere onderzoek naar emoties, trauma’s, 
behandelingen voor depressie en naar hoe het brein verandert als er 
een herinnering opgeslagen wordt. 
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Aangenaam
Een exacte liefdesplek in de hersenen is niet aan te wijzen, hoewel in 
het onderste gedeelte – inclusief het limbisch systeem en de hypothala-
mus - wel het ‘pleziercentrum’ zit. “Waarschijnlijk wordt verliefdheid 
en het gevoel van liefde in een lange relatie in verschillende delen van 
het brein ervaren”, zegt Kushner. “Maar dat zijn tot nu toe nog specula-
ties.” Maar hoe zit het dan met de typische lichamelijke verschijnselen 
die we allemaal wel kennen bij verliefdheid? Zoals vlinders in je buik, 
een blos op je gezicht, geen honger hebben en slapeloze nachten. Dat 
komt door stress, demystificeert  Rommerts deze fenomenen. “Je voelt 
je onzeker en je hartslag neemt toe. Ook wordt meer bloed naar je spie-
ren gebracht en het verteren van eten wordt verminderd. Je moet wat 
doen, maar wat? Haar een kus geven of toch maar niet? Door de stress 
die dat soort vragen oproept, slaap je ook slecht, en doordat je niet eet, 
voel je vlinders in je buik en krijg je een slap gevoel in je benen.”
Je kunt je afvragen waarom we überhaupt nog verliefd willen zijn, maar 
gelukkig is dit niet het hele verhaal. Uiteindelijk zijn liefde en seks – net 
als eten overigens – toch vooral aangenaam. Rommerts: “Het voelt als 
een beloning. Als soort moeten wij mensen overleven en dus reproduc-
tief zijn. En dat mechanisme werkt gigantisch goed: we eten zo graag 
dat we alsmaar dikker worden, en ondanks voorbehoedsmiddelen 
neemt de wereldbevolking nog altijd toe.”

Verslavend
Gevoelens van liefde en verliefdheid zouden in de hersenen veroor-
zaakt worden door de werking van  neurotransmitters, die zorgen voor 
een koppeling tussen zenuwen en hormonen, stofjes in het bloed die 
processen aansturen op verschillende plekken in het lichaam. Op in-
ternet en in allerlei boeken is heel wat informatie te vinden over de ef-
fecten van de verschillende hormonen en neurotransmitters. 
Zo zijn er de hormonen oxytocine en vasopressine, die ook wel verbin-
dingshormonen genoemd worden, omdat ze zouden ‘zorgen’ voor rela-
ties tussen mensen. Althans, vertelt Kushner, dat bleek onder andere 
uit onderzoek van de Emory University in Atlanta naar een soort mui-
zen dat een monogaam leven leidt en een ander soort dat telkens van 
partner wisselt. Ook is er serotonine, een neurotransmitter die bekend-
staat om zijn bijdrage aan gevoelens van welbevinden en vrolijkheid. 
De stof zit bijvoorbeeld ook in antidepressiva, en de werking ervan 
wordt door bepaalde drugs, zoals XTC, verhoogd. Het eiwit endorfine 
ten slotte, dat tijdens een orgasme vrijkomt in de hersenen, lijkt ook op 
een drug, of beter gezegd andersom: morfine en andere opiumderiva-
ten imiteren namelijk de werking van de lichaamseigen endorfinen. 
Kushner: “Niet vreemd dus dat liefde vaak een verslaving wordt ge-
noemd.” Rommerts: “Je gaat eraan wennen en wilt er steeds meer van 
om hetzelfde gevoel te houden. En als het ophoudt, kun je last krijgen 
van een cold turkey – of liefdesverdriet.” 

Liefdesonderzoek is moeilijk
Rommerts wuift echter de informatie over de werking van de verschil-
lende hormonen en neurotransmitters weg: volgens hem kloppen veel 
van dit soort gegevens niet, en zorgen deze stoffen samen voor een aan-
genaam gevoel, en dus niet los van elkaar. Veel onderzoeken op het 
gebied van liefde gaan kort door de bocht, benadrukt hij. “Het zijn het 
type onderzoeken dat Diederik Stapel deed: ze zijn sexy en komen eer-
der in de krant dan in een wetenschappelijk tijdschrift. Je kunt niet 
zeggen: liefde zit zo en zo in elkaar. Daar is het fenomeen te complex 
voor.” 
Veel medisch-wetenschappelijk onderzoek naar liefde wordt overigens 
niet gedaan. Een van de redenen daarvan is volgens Kushner het feit 
dat het begrip zo ontzettend moeilijk te definiëren is. “Je hebt zoveel 
soorten liefde en iedereen verstaat er weer wat anders onder. Gevoe-
lens zijn nou eenmaal erg subjectief. Die zijn erg moeilijk te meten.” 
Bovendien is het onderzoek naar liefde dat wél gedaan is en waar we 
onze kennis over het onderwerp op baseren, vrijwel allemaal onder-
zoek met dieren, en dus niet met mensen. Bijvoorbeeld onderzoek  naar 
hoe muizen zich gedragen na de paring. Of mensen na de geslachts-
daad hetzelfde gedrag vertonen, is moeilijk te zeggen. De meeste van 
dit soort onderzoeken kun je niet met mensen doen, al was het maar 
omdat er in de hersenen van muizen wel gesneden mag worden. Maar 
ook veel ander onderzoek, waarbij gebruik zou worden gemaakt van 
MRI-hersenscans of van het toedienen van hormonen, zou meestal 
simpelweg niet door een medisch-ethische toetsingscommissie komen, 
vanwege bepaalde risico’s. Rommerts: “Onderzoek naar ziekten is het 
soms waard om risico’s te nemen, niet bij een onderwerp als dit.”
Het feit dat de maatschappij niet bereid is veel geld te steken in onder-
zoek naar liefde, helpt ook al niet om meer duidelijkheid te krijgen, ver-
tellen beide wetenschappers. “Er moeten nog zoveel ziekten opgelost 
worden. Liefde wordt niet als belangrijk genoeg gezien”, denkt Rom-
merts. “Terwijl het oplossen van liefdesverdriet wel degelijk belangrijk 
is, omdat daar zoveel mensen aan lijden.”
Kushner denkt dat het hoe dan ook nog heel lang gaat duren voordat de 
liefde biologisch ontrafeld is. “Aan de ene kant wil ik natuurlijk ook 
graag weten hoe de liefde voor mijn vrouw en kinderen werkt, maar aan 
de andere kant ben ik wel blij dat we niet alles weten. We willen toch 
graag geloven dat onze gevoelens speciaal zijn en niet enkel bestaan 
dankzij chemische reacties.” 

‘Door de stress die dat soort vragen 
oproept, slaap je ook slecht, en door-
dat je niet eet, voel je vlinders in je 
buik en krijg je een slap gevoel in je 
benen’  > Focko Rommerts

> Focko Rommerts (1943) is biochemicus en endocrinoloog (iemand die 
zich bezighoudt met de functie van hormonen). Sinds 1988 spreekt hij 
regelmatig over liefde als een intrigerend biochemisch proces. Na zijn 
pensionering in 2006 is hij met een nul-urencontract verbonden geble-
ven aan de afdeling Interne geneeskunde van het Erasmus MC.



13. ‘Als de dag van toen’ – Reinhard Mey (1975) 
GERt: “Voor de ouderen onder ons. Tja wat valt er verder over te 
zeggen, als je eenmaal het refrein hebt gehoord van dit gevoelige 
lied (ooit nummer 606 in de top 2000) van meneer – ‘Met het oog 
op morgen’ – Mey.”  

‘Jij bent m'n leven, staat aan mijn zij
En wat, wat er ook gebeuren mag
Ik hou meer van jou als toen die dag.’

12. Zij geloo ft in mij – André Hazes (1980)
NIELS: “Door de musical ‘Hij Gelooft In Mij’ 
weer actueel. Beetje pathetisch liefdesliedje, 
dat wel. Maar recht uit het hart gezongen, 
door de enige volkszanger die echt zichzelf 
gebleven is. Van het album ‘Gewoon André’,  
een titel die voor zich spreekt.” 

11. ‘Wild is the wind’ – David Bowie (1976)
GERt: “Te vinden op het album Station to Sta-
tion. Voor het eerst opgenomen in 1957 door 
Johnny Mathis voor de gelijknamige film. Ove-
rigens is de door Nina Simone uitgevoerde 
versie (uit 1959) ook zeker niet te versmaden.”

‘You touch me, I hear the sound of mandolins
You kiss me
With your kiss my life begins
You're spring to me, all things to me
Don't you know you're life, itself!’

10. Man in a shed – Nick Drake (1969) 
NIELS: “Dit liedje gaat over een man die in een vervallen schuur, 
ergens op een afgelegen plek woont, en van daaruit fantaseert 
over de (onbereikbare) liefde voor een vrouw (die in een mooi 
nieuw huis leeft). Een persoonlijke liefdesbekentenis van mis-
schien wel de beste folkzanger uit de jaren zestig.” 

9. Dido en Aeneas – Henry Purcell (1689)
GERt: “Tragische liefdesopera in drie bedrijven met een beroerd 
einde in de vorm van een van verdriet stervende Dido. En het be-
gint nog wel zo mooi als Aeneas bij Dido in Carthago op bezoek 
gaat en de twee kunnen het meteen uitstekend met elkaar vin-
den. Prachtige muziek!”

8. Right in time – Lucinda Williams (1998)
NIELS: “Lucinda Williams is de koningin van 
het liefdesverdriet, en dus van het schrijven 
van authentieke liefdesliedjes. Dit liedje gaat 
over een vrouw die verlangt naar haar – ver-
loren? – liefde. Terwijl ze water kookt in de 
keuken, gebeuren er vreemde dingen. Luister 
zelf maar.” 

7. Love in vain – Robert Johnson (1939)  
NIELS: “Robert Johnson stierf in 1938 en werd slechts 27 jaar. Hij 
behoort daardoor tot de roemruchte ‘27 Club’. In de jaren 60 groei-
de hij uit tot de meest authentieke bluesmuzikant. Dit liedje gaat 
over afscheid nemen van je geliefde. Het werd gecovered door 
The Rolling Stones voor hun album Let It Bleed (1969), maar het 
origineel – hoe kan het ook anders – is vele malen mooier.” 

‘When the train, it left the station, there was two lights on behind,
Well, the blue light was my baby, and the red light was my mind.
All my love’s in vain.’

6. ‘Old Shoes (& Picture Postcards)’ 
– Tom Waits (1973) 
NIELS: “Als mij gevraagd wordt wat ik abso-
luut mee zou nemen als ik verbannen zou 
worden naar een onbewoond eiland, dan was 
het het album Closing Time van Tom Waits. Dit 
liedje – alweer over afscheid nemen van je 
geliefde – is misschien wel het mooiste liedje 
van dit album.” 

Alle 
13 liefde

De ultieme lijst samenstellen van de mooiste en beste liefdeslied-
jes is een hopeloze opgave. Toch schromen wij van EM niet een po-
ging te wagen. Met de broodnodige hulp van een echte kenner, dat 
wel. Bij deze een absoluut discutabele top-13 van EUR-medewerker 
Niels van Poecke, die ooit hoopt te promoveren op processen van 

authentisering in hedendaagse popmuziek, en ondergetekende.   
tekst Gert van der Ende
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5. ‘Wish You Were Here’ – Pink Floyd (1975)
GERt: “Dit nummer van het gelijknamige album, dat werd opgedra-
gen aan gitarist en zanger Syd Barret, die eerder wegens over-
matig drugsgebruik uit de band was gezet. Maar het kan wat mij 
betreft moeiteloos door als absoluut liefdeslied. Het zal er mee te 
maken hebben dat ik een jaar of zestien was toen ik het voor het 
eerst hoorde.”

‘We’re just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year, 
Running over the same old ground. 
What have you found? The same old fears. 
Wish you were here.’ 

4. Death Letter Blues – Son House (1965)  
NIELS: “De legendarische Delta Blues-muzi-
kant Son House zingt in dit liedje, oorspronke-
lijk uit de jaren 30, over dat hij op een morgen 
een brief ontvangt met de mededeling dat 
zijn geliefde is gestorven. In alle haast reist 
hij naar de plek des onheils af, waar hij haar 

aantreft op een koelplank. IJzingwekkend mooi liedje, uit het leven 
gegrepen; over dood en liefde en alles daartussenin.” 

3. Our Anniversary – Bill Callahan (2010) 
NIELS: “Bill Callahan is mijn favoriete – levende – muzikant. Zijn 
stem en gitaarspel is subtiel, en ik word altijd jaloers als ik hem 
zie of hoor.  Dit liedje gaat over het vieren van je verjaardag met 
je geliefde.” 

‘I flip on the headlights
And go back inside
The climates controlled
While the battery dies
Clipping the wings of your morning light.’  

2. ‘La Chanson des Vieux Amants’ 
– Jacques Brel (1967)
GERt: “De Belgische chansonnier Jacques Brel 
is mijn favoriete – dode – muzikant. Niemand 
kan mooier (melancholisch maar soms ook 
venijnig) over de liefde zingen. In plaats van 
‘La Chanson’ had hier natuurlijk ook ‘Ne me 

quitte pas’ kunnen staan. Of de Nederlandse versie van Herman 
van Veen.”

‘Bien sûr, nous eûmes des orages
Vingt ans d’amour, c'est l’amour fol
Mille fois tu pris ton bagage
Mille fois je pris mon envol….’

1.‘Sad-eyed Lady o f the Lowlands’ – Bob Dylan (1966) 
NIELS: “Waarschijnlijk het allermooiste liefdesliedje ooit geschre-
ven. Ode van Bob Dylan aan zijn Nederlandse geliefde. Als een man 
als Dylan zo’n liedje voor je schrijft, dan zou ik een vrouw willen 
zijn…!”  

‘With your pockets well protected at last
And your streetcar visions which you place on the grass
And your flesh like silk, and your face like glass
Who could they get to carry you?
Sad-eyed lady of the lowlands’

Boontjes
Nederlanders vinden over het algemeen het ‘Vlaams’ 
van geïmporteerde Belgen ‘schattig’. Van alle woor-
den en uitdrukkingen waarmee ik in Nederland op die 
manier reeds goedkoop succes heb behaald, is er 
eentje die ver boven alle andere uitsteekt: ‘Een boon-
tje voor iemand hebben.’ De lezer denkt natuurlijk 
spontaan dat dit ‘boontje’ refereert aan de gelijkna-
mige cursiefjes die de schrijver Louis Paul Boon publi-
ceerde in het weekblad Vooruit. Maar nee hoor, een 
boontje voor iemand hebben betekent gewoon een 
zwak voor iemand hebben, een voorliefde, een bijzon-
dere genegenheid. 
Ik beken: zelf loop ik nogal gemakkelijk en vaak tegen 
boontjes aan. Toen ik enkele jaren geleden met 
Nederlandse vrienden, waaronder de fotografe Anne 
Geene, een fantastische rondreis maakte door 
Scandinavië, de Baltische Staten, Polen en Duitsland, 
leek er geen rem te staan op mijn voorliefdes.  Bij de 
reünie had Anne voor mij dan ook drie zeer toepasse-
lijke foto’s ingelijst: eentje van de Franse, dunne hari-
cots verts, eentje van de hardschillige doch sierlijke 
(en smakelijke) droogbonen, en een derde van de ver-
geten groente der pronkbonen, ook wel eens 
‘Roomsche Boonkes’ genoemd. U begrijpt, boontjes 
zijn er in zeer diverse vormen en kleuren en andere 
primaire en secundaire kwaliteiten. 
Net zoals mensen foto’s van hun grote liefdes op hun 
bureau plaatsen, heb ik er nog steeds Anne’s boon-
tjes staan. Dat die portretten in zekere zin ‘abstract’ 
zijn, heeft grote voordelen. Het hoeven niets steeds 
dezelfde boontjes te zijn; ik kan er zomaar mijn boon-
tjes van het moment in zien. En als er eens iemand 
waarvoor ik een zwak heb, langskomt op mijn bureau, 
hoeft zij niet meteen groen en geel van jaloezie te 
zien. Er is weinig rivaliteit onder de boontjes qua 
boontjes.
Het spreekt voor zich dat boontjes nog niet het echte 
werk zijn. Voorliefde is geen liefde. Of beter gezegd, 
nog geen liefde. Maar er gaat wel een ongecompli-
ceerde positieve werking vanuit. Ze stuwen ons 
voort. Een zwak voor iemand hebben sterkt ons. In 
haar jonge jaren gluurde de beroemde actrice Dora 
van der Groen voor elke voorstelling door het doek om 
er een man te vinden voor wie ze een voorliefde had, 
en voor wie ze vervolgens – in gedachten – zonder 
dat ze dat ook maar in het minst liet merken in haar 
toneelspel, de voorstelling speelde. En zo horen boon-
tjes ook te zijn: van buitenaf lijken ze geen enkel ver-
schil te maken, maar van binnenuit betekenen ze een 
wereld van verschil.

Tim de Mey is filosoof
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Geld verdienen door met rijke mannen champagne te drinken in 
vijfsterrenhotels, wie wil dat nu niet? EUR-studente Roos geniet met volle 

teugen van haar dubbelleven als high class escort. Maar kent het beroep van 
gezelschapsdame ook een keerzijde?

tekst Tim Ficheroux foto Society Service

Steeds vaker bereiken verhalen over studentenprostituees de 
media. Meisjes veilen hun maagdelijkheid op internet of verdie-
nen een centje bij als escort. In Frankrijk zouden 40.000 studen-
ten actief zijn in de prostitutie. Dat is bijna 2 procent van het 
totale aantal studenten. In Groot-Brittannië klinken geluiden 

dat steeds meer studenten hun inkomsten zoeken in de seksindustrie. 
Tussen 2000 en 2006 zou dat aantal zijn verdubbeld, volgens onderzoek 
van Kingston University in Londen. Studenten zouden het geld nodig 
hebben om hun studie te kunnen bekostigen.
Nederlandse cijfers zijn er niet. Het probleem lijkt hier minder te spe-
len. Toch zijn er studenten die hun brood verdienen als prostituee. 
“Maar in Nederland is er minder aandacht voor dan in Groot-Brittan-
nië en Frankrijk”, zegt Wytske van der Wagen, promovenda aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. “Studenten staan daar vaak onder grote 
financiële druk. De collegegelden zijn veel hoger en ze raken snel in de 
schulden. Dat lijkt in Nederland een minder belangrijk motief te zijn 
voor hoogopgeleide vrouwen.” In 2010 deed Van der Wagen onderzoek 
naar de motieven en ervaringen van hoogopgeleide prostituees. 
De Antwerpse Lindsay Momerency schreef vorig jaar het boek Studen-
te ontvangt, over Vlaamse en Nederlandse studenten die werkzaam 
zijn in de prostitutie. Net als Van der Wagen durft zij geen uitspraken 
te doen over hoe omvangrijk het aantal studenten in de seksindustrie 
is. “Er is heel weinig onderzoek naar deze verborgen vorm van prostitu-
tie.” Momerency denkt niet dat het echt een groot probleem is. Studen-
ten in de sector komen niet of nauwelijks met politie en justitie in aan-
raking. De vrouwen geven in de gesprekken aan dat het voor hen een 
vrijwillige keuze is geweest om in de prostitutie te werken. Ze zijn het 
werk allemaal vrij bewust gaan doen.” High class escort is voor studen-
ten een aantrekkelijke optie. De salarissen zijn er hoog, klanten worden 
vooraf goed gescreend en ze krijgen vaak begeleiding vanuit het es-
cortbureau. Van der Wagen: “De hoogopgeleide vrouwen die ik heb ge-
sproken willen niet op De Wallen werken. Dat vinden ze ordinair.”

Merkkleding, iPad’s en verre reizen
Voor Nederlandse studenten is de nood niet zo hoog om in de prostitu-
tie te gaan werken. Studiekosten rijzen niet bepaald de pan uit en stu-
diefinanciering in combinatie met een bijbaan biedt voldoende soelaas 
om zonder al te hoge schulden de studententijd af te ronden. Waarom 
kiezen ze dan toch voor een baan als escortmeisje? 
Financiële motieven spelen wel degelijk een rol. Het inkomen van een 
high class escort ligt hoog. Verdiensten beginnen bij 120 euro per uur 
en een boeking van een hele nacht of langer levert al gauw een modaal 
maandsalaris op. Ze doen het dan ook puur voor de luxe, denkt Mome-
rency. “Ze willen zich meer kunnen veroorloven dan hun medestuden-
ten. De meeste meisjes die ik heb gesproken wilden duurder wonen, 
merkkleding en technologische snufjes kopen en vaak op vakantie.” 

EUR-studente Roos (22) werkt als escortdame voor Society Service en 
kan zich niet geheel vinden in de geschetste drang naar luxe. “Uiteinde-
lijk werkt iedereen omdat het geld oplevert. Natuurlijk verdien ik ge-
noeg om een luxer leventje dan mijn medestudenten te kunnen leiden, 
maar dat moet niet de motivatie zijn om het werk te doen. Je moet het 
echt leuk vinden.” Voor haar is het juist de afwisseling die het werk leuk 
maakt. 

Pretty Woman
De spanning van het beroep sprak Roos erg aan. “Ik volgde al een tijd 
een column van een meisje dat als high class escort werkte en daar 
werd ik erg nieuwsgierig van. In eerste instantie lijkt het heel ver van je 
af te staan.” Anderhalf jaar geleden stuitte ze bij toeval op de website 
van Society Service en schreef ze een sollicitatiebrief. Ze werd aange-
nomen. “Ik wist totaal niet wat ik kon verwachten.”

Naast economische motieven spelen elementen van spanning en 
nieuwsgierigheid een sterke rol, zegt Van der Wagen. “Hoogopgeleiden 
die in de prostitutie werken voelen zich van tevoren sterk aangetrokken 
door het geheime aspect van het beroep. Ze zijn gefascineerd door het 
Pretty Woman-idee, van een tweede leven naast hun dagelijkse reali-
teit.” Meestal houden ze het werk verborgen voor hun naaste omgeving. 
Anonimiteit speelt voor hoogopgeleide vrouwen in de prostitutie een 
belangrijke rol. Van der Wagen: “Dat is een van de redenen waarom ze 
niet of nauwelijks achter de ramen terechtkomen. Ze hebben allemaal 
het idee dat dit tijdelijk is en dat ze na hun studie een andere carrière 
tegemoet gaan. Ze willen voorkomen dat iemand er ooit achter komt. 
Achter de ramen is de kans dat ze een bekende tegenkomen veel gro-
ter.”
Roos is niet zo bang om ontdekt te worden. Ze heeft één vriendin in 
vertrouwen genomen. De kans dat mensen achter haar beroep komen is 
volgens Roos klein. Het bureau waarvoor ze werkt doet vooraf onder-
zoek naar de klanten waar ze heen moet. “Als ik tijdens het werk ie-
mand tegenkom die ik ken, lul ik me daar wel uit. Het is nog nooit ge-
beurd, maar ik maak me er ook geen zorgen om.     >

‘Tegen mijn vrienden zeg ik dat ik 
uitzendwerk doe’  > Roos
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Tegen mijn vrienden zeg ik dat ik uitzendwerk doe. Er heerst zo’n groot 
taboe op het werk, het laatste wat mensen zullen denken is dat ik als 
escort werk.” 

Girlfriend Experience
Studenten kunnen het zich veroorloven om in de high class escort te 
gaan werken en hoge tarieven te rekenen. Volgens Momerency is er 
veel vraag naar. Op internet wemelt het van de schimmige contactad-
vertenties vol spelfouten van meisjes die zich voordoen als student. 
Toch is dat niet alleen vanwege de fetish voor het jonge meisje in school-
uniform, zegt Momerency. “Mannen die specifiek op zoek zijn naar stu-
denten willen vaak naast de seks een goed gesprek.” De meeste escort-
bureaus bieden de girlfriend experience aan, waarbij het niet enkel 
draait om seksuele voldoening, maar ook om het hebben van een leuke 
date.
Roos benadrukt dat het niet alleen gaat om seks. “Eigenlijk is het be-
taalde liefde. Ik ga vaak uit eten met een klant of we gaan gezellig iets 
drinken. Het zijn normale dates, maar je weet vaak al hoe ze eindigen.” 
Haar klanten willen niet even een uurtje wippen, vertelt ze. Dan zou-
den ze wel kiezen voor goedkopere alternatieven. “Het is meer een to-
taalpakket. Je leert elkaar kennen en hebt een bepaalde connectie met 
elkaar. Er zijn altijd wel onderwerpen waar je gezellig over kunt klet-
sen.” 
Zo’n romantisch avondje is voor Roos geen toneelspel. “Ik wil zelf ook 
een leuke avond hebben. Soms voel ik me zo op mijn gemak bij een 
klant dat ik per ongeluk mijn eigen naam vertel.” Natuurlijk doet ze 
zich wel anders voor dan ze in het dagelijks leven is. Ze probeert een 
perfectere vorm van zichzelf te zijn. “Gezeur over een gemiste bus of 
overleden oma laat je achterwege. Daar zitten klanten niet op te wach-
ten.” Een volledig andere identiteit aannemen kan volgens Roos niet. 
Dat zou te vermoeiend zijn. “Met één boeking in de maand hou je dat 
wel vol, maar als je twee keer per week werkt, is dat veel te zwaar. Ik 

ben een keer een week met een klant op vakantie geweest en dan is het 
echt onmogelijk om een andere rol aan te nemen. Daarnaast prikken 
mannen erdoorheen. Als het gemaakt is val je door de mand.” 
Haar klanten zijn leuke, interessante mannen, zegt Roos. Ze hebben 
veel gereisd, van alles meegemaakt en vertellen daar graag over. “Ik 
vind het fijn om naar hun verhalen te luisteren. Meestal zijn ze heel 
open, sommige klanten laten zelfs foto’s van hun kinderen zien.” Nare 
ervaringen heeft Roos nooit gehad. “Iedereen doet heel hard zijn best. 
Ik krijg cadeautjes, mijn klanten zorgen voor champagne en aardbeien. 
Ze behandelen me echt als een prinsesje.” Vaak keren klanten terug en 
soms krijgen ze zelfs gevoelens voor haar. Dat moet je vakkundig af-
houden volgens Roos. “Af en toe hebben ze een reality check nodig en 
laat ik merken dat ik niet het perfecte vriendinnetje ben.” Toch zijn drie 
van haar collega’s in de afgelopen jaren getrouwd met een klant.

Verslavend beroep
Het tweede leven van Roos lijkt een wereld vol vijfsterrenhotels, dure 
champagne en rijke mannen in maatpakken. Ze ervaart het werk als 
makkelijk en heeft er oprecht plezier in. Momerency en Van der Wagen 
zien ook dat studenten in de prostitutie een heel rooskleurig beeld 
schetsen van hun werkzaamheden. High class escorts vertellen verge-
lijkbare verhalen en zijn vrijwillig en bewust met het werk begonnen.
Toch is het werk niet voor iedereen weggelegd. Van de honderd meisjes 
die maandelijks solliciteren bij het bureau waar ze werkt, worden er 
maar een of twee aangenomen. “Het is paradoxaal dat meisjes in de 
high class escort het werk als leuk en makkelijk ervaren, maar tegelij-
kertijd aangeven dat niet iedereen het werk aankan”, zegt Van der Wa-
gen. “Je hebt een dikke huid nodig en moet vrij met seks om kunnen 
gaan.” Doordat er een groot taboe heerst op prostitutie, moeten meisjes 
als Roos voortdurend liegen tegen hun omgeving. Volgens Momerency 
kan het liegen emotionele gevolgen hebben. “Hoe ga je om met je hui-
dige of toekomstige levenspartner? Vertel je het? Wat vertel je wel en 
niet? Dat zijn vragen die voor veel meisjes problemen op kunnen leve-
ren.” 
Er schuilt wel degelijk gevaar in het beroep, denkt zowel Van der Wa-
gen als Momerency. De hoge tarieven hebben een keerzijde. Klanten 
betalen erg veel en hebben daardoor vaak specifieke of gewaagde ei-
sen. Ze willen bijvoorbeeld onveilige seks. Momerency: “De seksuele 
voorlichting schiet vaak tekort. Uit mijn gesprekken met escorts blijkt 
dat ze vaak niet weten dat je van orale seks ook een soa kunt krijgen.” 
Ook de hoge verdiensten vormen een probleem. De inkomsten kunnen 
verslavend werken. Vaak zijn escorts nauwelijks met de toekomst be-
zig. “Ze raken gewend aan het bestedingspatroon en verliezen uit het 
oog dat ze na hun studie een maand lang acht uur per dag moeten wer-
ken voor het geld dat ze nu op één avond verdienen”, aldus Van der 
Wagen. Het gevaar bestaat dat ze daardoor niet willen of kunnen stop-
pen met het werk. 

De naam van Roos is op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd.

Mannen die specifiek op zoek zijn 
naar studenten willen vaak naast 
de seks een goed gesprek’ 
> Lindsay Momerency
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“De indrukwekkende natuur, het outdoor-gebeuren, de rust en de onthaasting: 
Noorwegen heeft mijn hart gestolen. Direct al de eerste keer toen ik er als 
kind met mijn ouders heen ging. Mijn oom is er namelijk zestig jaar geleden 
naar toe geëmigreerd en als gezin gingen wij er ieder jaar vijf weken op va-
kantie. Een hele zomer lang klom ik dan in bomen, zat ik te vissen en ging ik 
op avontuur. Dat is nog eens wat anders dan het hectische Rotterdam waar 
je continue aan het rennen en haasten bent. Hoewel ik inmiddels al zo’n keer 
of vijfendertig in Noorwegen ben geweest, blijft de aantrekkingskracht even 
sterk. De mooiste jaargetijden zijn voor mij de zomer en de winter. In de zomer 
is het klimaat erg prettig. Dan geniet ik optimaal van de outdoor-mogelijkhe-

den en maak ik schitterende tochten met de auto. In de winter ga ik er lekker 
skiën. De Noren zelf doen overigens meer aan langlaufen. Gelukkig heb ik mijn 
liefde voor Noorwegen op mijn vriendin en haar dochter kunnen overbren-
gen. Tegenwoordig gaan we dus gezellig met z’n drieën naar mijn droomland. 
Toch weet ik niet of ik er ook echt permanent zou kunnen wonen. De sociale 
controle is er enorm en ik weet niet of je er als buitenstaander zomaar tus-
senkomt. De Noren gaan ook veel minder uit dan wij. Ze gaan wel bij elkaar op 
visite, maar lekker ’s avonds met vrienden de kroeg in, dat doen ze bijna niet. 
De afstanden zijn te groot en alcohol is veel te duur. En dan zijn er natuurlijk 
die lange donkere winters: ik weet niet of ik dat zou trekken.” SM (foto: LW)

 ‘Zelfs na vijfendertig 
keer blijft het land 

trekken’
Martin Giljamse
Leeftijd: 47 jaar

Beroep: marketing manager bij Erasmus Sport
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Studeren of stagelopen in het buitenland, dat is veel feesten, nieuwe mensen 
ontmoeten, omgaan met andere culturen. Maar wat nu als je thuis nog een 

vriend of vriendin hebt? Of als je (huilend) achterblijft. EM interviewde vier stellen 
over hun liefde in het buitenland en hun methodes om ermee te dealen.

tekst Martine Zeijlstra illustraties Bas van der Schot

Liefde
    op afstand

V  rijlaten 
William Douni (24), 
master student Ma-
ritime Economics 
and Logistics doet 

zijn master aan de Erasmus 
Universiteit, zijn Nederlandse 
vriendin werkt bij de Verenig-
de Naties in Kenia. Ze leerden 
elkaar daar kennen, maar 
Douni had een tijdelijk contract en moest na iets meer dan een jaar weg. 
“Het was vreselijk moeilijk om weg te gaan. We wisten niet of onze rela-
tie wel zou werken als we zo ver bij elkaar vandaan waren. En het is te 
duur om steeds heen en weer te reizen. Maar mijn vriendin ondersteunt 
me volledig in mijn keuze om hier te studeren omdat het goed is voor 
onze toekomst samen.”  Het stel houdt contact via Skype en Whatsapp, 
maar kiest er wel voor om elkaar vrij te laten. “We maken geen afspra-
ken om met elkaar te bellen of te skypen”, zegt Douni. “Ik heb bij vrien-
den gezien die een buitenlandrelatie hadden hoe vervelend dat is. Dan 
hadden ze bijvoorbeeld afgesproken om rond zeven uur te bellen, en dan 
waren we net aan het eten of op stap. Maar dan konden ze toch niet on-

der de afspraak uit. Ik vond dat 
net een wurgcontract. En het 
werkt ook niet, want zulke jon-
gens gaan uiteindelijk vreemd 
als er zo aan ze getrokken wordt. 
Omdat ze zoveel rekening moe-
ten houden met hun vriendin en 
ze dat niet langer trekken. Of 
omdat ze haar zo erg missen en 
dan genoegen nemen met een 

minder geslaagde versie van hun vriendin.” Douni belt zijn vriendin lie-
ver wanneer hij daar zin in heeft. Zij doet dat andersom ook. Ze zien el-
kaar een keer in de drie maanden. “Het is zo geweldig als je elkaar dan 
weer ziet.” Hij zou er geen moeite mee hebben als zijn vriendin in een 
dronken bui met een andere jongen zoent. “Op onze leeftijd gieren de 
hormonen door je lijf. Het is niet raar om je fysiek tot een ander aange-
trokken te voelen. Wij praten er heel open over. Ik kan gerust tegen mijn 
vriendin zeggen welke meisjes ik lekker vind. Zij zegt ook welke jongens 
ze mooi vindt. We zijn elkaars beste vriend. Ik vind het pas een pro-
bleem worden als ik of zij verliefd zou worden op een ander. Dat is zo 
kwetsend, en voor mij de grens.”
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Meenemen
Waarom huilend af-
scheid van elkaar ne-
men vanwege een 
buitenlandverblijf?

Dat dacht Martina Danelaite 
(22), bachelor student Communi-
cation and Media. Zij nam haar 
vriend mee toen ze in Schotland 
voor drie maanden aan Sterling 
University ging studeren. “Som-
mige mensen vroegen: ‘Waarom 
neem je hem mee? Vertrouwen jullie elkaar soms niet als jij in het bui-
tenland studeert?’ Maar daarmee heeft het niets te maken. Mijn vriend 
kan zijn werk online doen, waarom zouden we dan uit elkaar gaan?”
In het buitenland studeren en je vriend meenemen is anders dan een 
exchange zonder vriend, denkt Danelaite. “Dan had ik meer vrienden 
gemaakt en meer gefeest. Maar daar geef ik niet zo om. Ik investeer 
liever in mijn vriendschappen in plaats van heel veel oppervlakkige 
vrienden te hebben.” Door samen in Schotland te zijn, maakte ze ook 
andere dingen mee dan haar studiegenoten. “Ik heb meer gezien van 
het land dan een Schot”, zegt ze. “Het studieprogramma was niet zo 
zwaar, daardoor hebben we veel kunnen reizen.” Zonder vriend was ze 

meer op de stad gefocust geweest. “Ik 
heb geen rijbewijs, en met het open-
baar vervoer kom je niet overal.” En 
alleen door de bergen sjouwen om 
het land beter te leren kennen, kan 
heel gevaarlijk zijn, zegt Danelaite. 
“Samen met mijn vriend heb ik de 
één na hoogste berg van Groot-Brit-
tannië beklommen. Het was begin 
september en het weer was perfect. 
Maar toen we na een lange klim af-
daalden, kwamen we in een sneeuw-

storm terecht. We zagen totaal niet meer waar we waren, de horizon 
was verdwenen. Ik raakte helemaal in paniek. Mijn vriend hield zijn 
hoofd juist koel. Dat hielp mij weer om door te gaan. En toen hij in pa-
niek raakte, sleurde ik hem erdoorheen. Zo kwamen we toch veilig be-
neden aan. Het zou gevaarlijk geweest zijn als ik dat alleen had moeten 
doen. Ik was waarschijnlijk gaan huilen en daar blijven zitten.” Het stel 
heeft flinke reiskoorts gekregen door het verblijf in Schotland. “We wil-
len ons voorlopig niet ergens settelen, maar flink veel reizen”, zegt Da-
nelaite. “Het enige wat ik erg gemist heb, was mijn kat. Die hadden we 
ook graag meegenomen. Maar dat ging niet omdat er al een hond was in 
ons huis in Sterling. Maar ik mis liever mijn kat dan mijn vriend.”    >
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Wanhopig achterblijven
Student Commerciële 
economie Eva (26) wil 
graag anoniem blijven. 
Ze heeft net een heftige 

relatie achter de rug met een jongen uit 
Londen. Samen met een studievriendin 
neemt ze tot in details door hoe het is 
misgegaan. Ze leerde hem kennen via 
de  Facebook-pagina van een vriendin. 
“Ik zat op haar account rond te neuzen 
en zag zijn foto. Wat een leuke, aantrek-
kelijke jongen!, dacht ik meteen.” Ze 
praatten een hele tijd via de FB-site, tot 
hij argwanend werd. “Hij zei: ‘Volgens 
mij praat ik met een spook en ben jij 
heel iemand anders. Stuur eens een foto 
van jezelf.’ Ik wist dat het grapje afgelo-
pen was en zei: “Ik ga je bellen. Als ik je 
beval, blijf je aan de lijn. Zo niet, dan 
hang je op.” Ze bleven vijf uur lang praten. “Het is niets voor mij om via 
internet met iemand in een relatie te belanden”, zegt Eva. “Ik geloof in 
echte liefde, en liefde via Facebook komt zo wanhopig over.” Toch raak-
te ze langzaamaan verliefd, hij bezocht haar meerdere keren vanuit 
Londen. “De eerste keer dat hij langskwam, was ik abnormaal zenuw-
achtig. Ik vond hem zo leuk. Maar als je elkaar alleen op de webcam 
ziet, weet je niet of het wel echt is. Er moet ook chemistry zijn als je el-
kaar ziet. Maar toen hij bij mij in de auto stapte, voelde dat zo goed. Er 
ging een stoot adrenaline door mijn lijf. Ik was echt verliefd.” Dat was 
hij ook, maar hij wilde niet terug naar Nederland en zij niet naar Enge-
land. “Ik kan hier straks een goede baan krijgen, dat is in Londen veel 
moeilijker. Iedere keer als hij langs was geweest dacht ik: Shit, kom nu 
terug! Je mist elkaar zo intens.” Ze belden elkaar elke dag en whatsapp-
ten elke ochtend en elke avond. Maar na een paar maanden werd dat 

van zijn kant minder en verscheen er 
een quote op zijn message-status die 
haar totaal niet beviel. “Daar stond: 
‘Ik ben niet verliefd’. Het was een 
grapje, zei hij. Maar dat vond ik echt 
niet tof en heel respectloos. Hij deed 
niet meer zo zijn best, omdat hij mij 
toch al had, denk ik.” Ze kon er niet 
meer tegen en maakte het via de 
mail uit. “Ik ging eraan kapot. Ik wil 
met mijn vriendje naar de bioscoop. 
Via de telefoon of Skype zie je niet de 
werkelijke uitdrukking van iemand. 
Het is alsof je naar een foto kijkt die 
af en toe beweegt. Je geliefde wordt 
niet echt tastbaar en ik heb aandacht 
nodig en wil niet wachten tot hij me 
belt.” Wat volgde was een kat-en-
muisspelletje om aandacht en liefde.  
Hij belde haar zeven keer, maar zij 

nam niet op. Daarna belde ze hem weer, maar was hij op zijn werk en 
wilde niet praten. “Ik vroeg hem: ‘Wat is je mening nu hierover?’ Hij zei: 
‘Ik ben geen poppetje waar je dan weer ja en dan weer nee tegen zegt’, 
en hij hing op. Ik belde nog een keer – hoe trotsloos. Hij zou me na een 
half uur bellen, maar toen was ik zo overstuur dat ik bang was dat ik 
zou gaan huilen en nam daarom niet op.”  
Ze hoorde daarna niets meer van hem en had spijt als haren op haar 
hoofd dat ze de relatie uit had gemaakt. “Ik hoopte dat hij als een hond 
achter mij aan zou lopen omdat hij me zo diep had gekwetst door zijn 
opmerking dat hij niet verliefd was. Ik heb zo’n spijt. Ik ga dood van de 
liefde. Ik probeer na te gaan waar het nu precies mis is gegaan, maar ik 
weet het niet. Liefde is niet rationeel en ik heb het dus niet onder con-
trole. Langeafstandrelaties: ik zal er nooit meer aan beginnen. Je gaat 
eraan kapot.” 

Elke dag bellen
Natasha de Jong(23), stu-
dent Media en Journalis-
tiek (premaster), belt min-
stens één keer per dag met 

haar Noorse vriend via Skype. Ook 
sturen ze elkaar vaak Whatsapp-
berichtjes. Ze leerden elkaar drie 
jaar geleden kennen in Athene, tij-
dens een Erasmus exchange. Veel vakantieliefdes bloeden na een paar 
maanden dood, maar het Nederlands-Noorse koppel is nog steeds bij 
elkaar. “Daar hebben we wel geluk mee gehad”, zegt De Jong. “Hij heeft 
zijn scriptie bij mij in Nederland geschreven. Daarna werd hij docent 
en had hij veel vakanties die hij ook bij mij doorbracht. Mijn hbo-scrip-
tie heb ik vervolgens in Noorwegen geschreven en daarna heb ik daar 
een tussenjaar gedaan. Nu ben ik net aan mijn pre-master begonnen, 
maar we zien elkaar nog steeds veel. Minstens één keer per maand. 

Voor een retour naar Oslo betaal 
ik zestig euro. Het is misschien 
vergelijkbaar met een vriend in 
Groningen hebben.” Ze hebben 
twee levens: een in Nederland en 
een in Noorwegen. “Ik heb daar 
zelfs een complete garderobe en 
een eigen vriendengroep, zodat ik 
niet compleet afhankelijk ben van 
mijn vriendje. Dat is bij hem ook 

zo. Hij heeft in Nederland ook zijn eigen vrienden.”
Soms is het fijn om niet altijd op elkaars lip te zitten. “Als ik het druk 
heb, dan kan ik me op mijn studie storten en hoef ik niet naar mijn 
vriend toe, zoals andere vriendinnen. Dat is wel makkelijk.” Maar al-
leen maar contact via Skype is niet leuk. “Laatst ben ik gezakt voor 
mijn rijexamen en toen miste ik wel een arm om me heen. En ik moet 
alleen naar een verlovingsfeest van een vriendin omdat mijn vriend dat 
niet meer last-minute kon regelen.”   
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Liefde in de  Literatuur
Een keuze maken uit boeken over het thema liefde vind ik persoonlijk lastiger 
dan het samenstellen van een lijstje literair leesvoer met eindigheid en dood 
als leidraad. Maar aangezien superieure liefdespoëzie en –proza nu eenmaal 
niet kan ontbreken in dit nummer, doe ik – met liefde – toch een poging. Tot 

stand gekomen na een avondje bierdrinken met een leesgrage vriend.
tekst Gert van der Ende

1. Milan Kundera – The Unbearable Lightness o f Being 
(De ondraaglijke lichtheid van het bestaan)
Wat valt er meer te zeggen over liefde dan Kundera zegt? Niets 
eigenlijk. ‘Love does not make itself felt in the desire of copula-
tion (a desire that extends to an infinite number of women) but 
in the desire for shared sleep (a desire limited to one woman).’ De 
titel verwijst naar Nietzsches leer van de eeuwige wederkeer, die 
de zwaarte van het leven zo ondraaglijk licht maakt.

2. Ian McEwan – On Chesil Beach
‘They were young, educated, and both virgins on this, their wed-
ding night, and they lived in a time when a conversation about 
sexual difficulties was plainly impossible. But it is never easy.’ 
Inderdaad zal het voor Florence Ponting en Edward Mayhaw een 
nacht worden om nooit te vergeten.

3. Paul Auster – Sunset Park 
Een boek over liefde maar bovenal over pijn. Maar is niet alle ech-
te liefde uiteindelijk ook pijn? ‘.. and if Miles can love someone in 
the way he loves this girl, it must mean the damage inside him 
is not systemic, that his wounds are specific wounds in specific 
areas of his soul and are not bleeding into other parts of him..’. 

Adriaan Morriën (uit de bundel: ‘Het gebruik van een wandspiegel)
Liefde

Ik kan niet afgunstig zijn:
als ik met je geslapen heb
sta ik mijn plaats af aan een ander.

Ik voel mij van je bevrijd.
Ik kan weer dingen doen
die ik niet doen kon voor ik met je sliep.

Daarom ben ik je dankbaar.

Maar jij begrijpt het niet.

4. Simon Vestdijk – Terug tot Ina Damman
Deze geschiedenis van een jeugdliefde geldt als Vestdijks mees-
terwerk. Over een puberliefde die niet beantwoord wordt. Prach-
tige slotzin ook: ‘Maar zijn voeten raakten zwaar de aarde, zwaar 
en knarsend op het kiezel alsof zij het alleen hadden te bepalen 
hoe onwankelbaar trouw hij blijven zou aan iets dat hij verloren 
had – aan iets dat hij nooit had bezeten.’

5. Vladimir Nabokov – Lolita
De bekentenis van Humbert Humbert, die een hopeloze, fatale 
voorkeur heeft voor meisjes op de drempel van de puberteit. 
Droom wordt nachtmerrie. ‘Lolita, mijn levenslicht, mijn lende-

vuur. Mijn zonde, mijn ziel. Lo-lie-ta: de tongpunt daalt drie treden 
af en tikt bij drie tegen de tanden: Lo. Lie. Ta.’

6. Kapitein Corelli’s Mandoline – Louis de Bernières
Pelagia, de dochter van dokter Iannis, woonachtig op het Griekse 
eiland Keffalonia, wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog verliefd 
op een bij hen ingekwartierde Italiaanse legerkapitein. ‘Hij hoorde 
hoe een melodie ontstond in zijn hart, iets vol vreugde, iets wat 
de eeuwige Griekse geest kon vastleggen, een Grieks concert.’

Menno Wigman (uit de bundel; Mijn naam is Legioen)
Promesse de bonheur

Ik in haar bed en zij die net de douche uit stapt
Zoals zij loopt, zoals zij naakt het huis door loopt
zo zullen vanaf nu de dagen lopen.

Ze neuriet en ik zit verhevigd in haar bed.
Oneindig wakker is ze, warm en trots en zacht
en mooi. Zo mooi, ik krijg het niet gezegd.

Het is een liefde die. Het is een wonder dat.
en alles wat ik van een lichaam heb verlangd
Staat voor mijn ogen naakt te zijn,

Naakt en van mij. De kamer hijgt nog, geil en stroef.
Haar mond, gemaakt voor lippen en genot, haar mond,
haar stoere, hoogverheven mond staat goed.

7. Liefde in Tijden van Cholera – Gabriel Gárcia Márquez
Deze oude liefde laat je geen vijftig tinten grijs, maar alle kleuren 
van het leven zien. ‘Niet meer’, zei ze tegen hem, ‘ik ruik naar oude 
vrouw.’

8. To Know a Woman – Amos Oz
Yael Arvid, geheim agent, krijgt een depressie na de dood van zijn 
vrouw. Drie andere vrouwen – moeder, schoonmoeder en doch-
ter – weten hem eruit te halen. ‘I am alive. Therefore I take part. 
Unlike the dead.’

9. Ana Karenina – Lev Tolstoj
Anna Karenina verliest zich in een tragische liefde voor graaf 
Vronski, maar wanneer ze haar gezin voor hem verlaat, gaan 
schuld, hypocrisie en schaamte haar leven beheersen. En als 
Vronski de relatie verbreekt, kan ze niet verder leven. Dik 900 
pagina’s leesplezier!

10. William Shakespeare – Sonnet 18
'Shall I compare thee to a summer's day?' Een mooier liefdesge-
dicht bestaat er echt niet. 
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“Menno is een hele leuke vader. Hij is gezellig, relaxed en ik kan met hem 
overal over praten. We begrijpen elkaar heel goed en hebben aan één 
woord vaak genoeg. We lijken ook in veel dingen op elkaar: we zijn allebei 
sportief, houden van de natuur en van ‘zwarte’ muziek. Maar er zijn ook 
verschillen: mijn vader is rustig en ik ben altijd druk. Wat ik gelukkig wel 
van hem heb geërfd, is het genieten van kleine dingen en het vertrouwen 
dat alles wel weer goed komt. Dat komt denk ik ook wel doordat hij mij en 
mijn zus van jongs af aan van alles zelf liet doen. Hij was gelukkig ook niet 
zo streng als veel andere vaders. Natuurlijk zei hij wel eens dat we niet te 
laat thuis moesten komen, maar hij was niet zo’n vader die ons dan uit de 

disco kwam halen. Wat hij wél deed, was ons van school halen toen we 
klein waren en lekker voor ons koken.  Heel geëmancipeerd dus eigenlijk. 
Bijzonder is dat mijn vader en ik ook nog eens collega’s zijn. Hij is hoofd 
van het sportgebouw. Ik heb eerst een tijd daar achter de bar gewerkt en 
ben zo via een student-assistentschap in mijn huidige functie gerold – net 
als mijn zus en neef overigens. Die begonnen ook achter de bar van het 
sportgebouw en werken nu ook op de EUR. Ik vind het wel prettig om mijn 
familie zo dichtbij te hebben. Natuurlijk zijn vrienden ook belangrijk, maar bij 
familie is het echt onvoorwaardelijk liefde. Die ken je al je hele leven en die 
zullen er altijd voor je zijn.” SM (foto: LW)

‘ Wij hebben aan 
één woord vaak 

genoeg’
Britt van Dongen
Leeftijd: 24 jaar

Beroep: voorlichting en onderwijsmarketing op de sociale faculteit 



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Dr. Kees Ribbens (1967) is met 

ingang van 1 januari 2013 be-

noemd tot bijzonder hoogle-

raar Populaire Historische Cul-

tuur en Oorlog aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam vanwe-

ge het NIOD Instituut voor Oor-

logs-, Holocaust- en Genocide-

studies. De leerstoel is onder-

gebracht bij het Centrum voor 

Historische Cultuur (CHC) van 

de Erasmus School of History, 

Culture and Communication.

René Karens (1984), derdejaars 

student bestuurskunde, is per 

1 december 2012 voor twee 

jaar benoemd tot voorzitter 

van de Universiteitsraad (U-

raad) van de EUR. Het is voor 

het eerst in de geschiedenis 

van de U-raad dat een student 

deze functie bekleedt.

Prof. dr. Patrick Verwijmeren 

is per 1 december 2012 be-

noemd tot bijzonder hoogle-

raar Corporate Finance aan de 

Erasmus School of Economics 

(ESE) vanwege de Vereniging 

Trustfonds. Hij zal een belang-

rijke bijdrage leveren aan het 

verder uitbouwen en verster-

ken van de sectie Finance bin-

nen de capaciteitsgroep Be-

drijfseconomie van de ESE.

AANVULLING
In het artikel ‘Meer vrouwen 

bij economie’ in EM #6 staat 

dat de Erasmus School of 

Economics geen enkele vrou-

welijke hoogleraar heeft. Dit 

is niet geheel juist. ESE heeft 

inderdaad geen vrouwelijke 

hoogleraar op een gewone 

leerstoel (bekostigd vanuit 

het leerstoelenplan van de fa-

culteit waarbij de financiering 

in principe geschiedt vanwe-

ge de faculteit), maar wel één 

vrouwelijke bijzonder hoogle-

raar, te weten: Fieke van der 

Lecq, bijzonder hoogleraar 

Pensioenmarkten.

OVERLIJDENS
BERICHt
Het College van Bestuur heeft 

met leedwezen kennisgeno-

men van het overlijden van 

emeritus prof. mr. Henc Th.J.F. 

van Maarseveen op 20 novem-

ber 2012. Professor Van Maar-

seveen is tot zijn emeritaat in 

1992 werkzaam geweest bin-

nen de universiteit, laatstelijk 

als hoogleraar Staats- en Be-

stuursrecht bij de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid.
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Alles is liefde 
Terwijl Nada met haar hond uit wandelen is, en Martin naar Noorwegen is om 
te skiën, zijn Conny & Daan, RIk & Loes, Rita & Bert, Helma & Bart, en San-
der & Wouter meer dan alleen collega's op de universiteit waar ze werken. 
Als dat maar goed gaat. Student Natasha skypt dagelijks met haar Noorse 
vriend, terwijl Martina haar vriendje mee naar Schotland heeft genomen, en 
Eva tranen schreit vanwege een verbroken relatie met een Brit. Ondertussen 
staat Guido voor de Kuip, maar is Sanne met haar vader op de squashbaan. 
Dat is allemaal niet besteed aan Jan, die vol overgave op het Erasmus MC de 
wetenschap beoefent. Net als Focko vroeger en Steven overigens. Dan duikt 
ineens escortgirl Roos op... 


