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Dit jaar vieren we niet zomaar oudjaar. Het zou wel eens het laat-
ste oudjaar kunnen zijn dat deze wereld ooit viert. Want op 21 de-
cember 2012 vergaat de wereld. Althans, dat zouden de Maya’s – 
Mexicaanse indianen – hebben voorspeld. Een gedachte zo angst-
aanjagend dat EM er niet omheen kon; dit hele kerstnummer is 
gewijd aan het einde der tijden, eindigheid en dingen die opge-
houden zijn te bestaan.

Want wat als de Maya-voorspelling klopt? Dat alles volgend jaar 
ophoudt te bestaan? Wat heeft het leven – carrière maken, geld 
verdienen, kinderen krijgen – dan nog voor zin? Reden genoeg om 
in donkere gedachten weg te zakken, het fatalistisch op een zui-
pen te zetten, onderwijl het middeleeuwse motto ‘memento mori’ 
mompelend.

Het zou trouwens wel schrijnend zijn voor mij persoonlijk, die ti-
ming van de Maya’s. Ik word namelijk op 16 december 2012 veertig 
jaar ( ja écht!). En aangezien het leven pas begint bij veertig, mag 
ik daar van de Maya’s dus maar vijf dagen van genieten. Mooie 
boel.
Misschien is het daarom geen goed idee om te wachten tot het le-
ven begint, of de wereld vergaat, om er wat van te maken. 
Dus kies ik ondanks dat ‘memento mori’, voor ‘carpe diem’!

Fijne feestdagen gewenst namens de redactie van EM!

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

Memento niet alleen mori, 
maar ook carpe diem
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06	 Het	verlossende	einde
In	2012	is	het	weer	eens	zo	ver:	de	wereld	
zal	vergaan.	Berekend	door	de	Maya’s.	
Waar	komt	het	toch	vandaan,	dat	
herhaaldelijke	eindigheidsdenken?	Wij	
vroegen	het	cultuursocioloog	Stef	Aupers.	

09	 Gezellig	uiteinde
Waarom	raken	massa’s	mensen	in	de	ban	
van	het	eind	der	tijden?	Waarom	lijken	
veel	mensen	te	genieten	van	
gebeurtenissen	als	nine eleven,	de	
millennium bug,	of	de	dood	van	Michael	
Jackson.	Columnist	Gert	denkt	het	
antwoord	te	hebben	gevonden.

11	 2011,	het	jaar	dat	we	
afscheid	namen	van…
De	bomen	op	de	campus,	en	de	rust.	Steve	
Jobs	en	de	Arabische	wereld	zoals	we	die	
kenden.	De	strippenkaart	en	de	
onbekommerde	studententijd.	Allemaal	
verdwenen	in	2011.

18		 Milde	winter
Ernest	van	der	Kwast	schreef	voor	EM	een	
kerstverhaal.	Over	oma	Gerda.	En	over	
Myrthe.	‘Ze	had	donkere	ogen	en	sproeten.’

24	 Mens	wil	voortbestaan:	
dood	of	levend
Vroeg	of	laat	moeten	we	er	allemaal	aan	
geloven.	En	dat	weten	we.	Een	geneticus,	
een	filosoof	en	een	psycholoog	over	wat	
het	besef	van	eindigheid	met	ons	doet.	En	
wat	we	ertegen	proberen	te	doen.

30	 Hot,	happening	of	
echt	passé
De	Catwalk	ging	dicht,	Toffler,	Vief + Vuig	
en	Perron	openden	de	deuren.	BlackBerry	is	
uit,	en	komt	er	komend	jaar	alsjeblieft	een	
einde	aan	de	Uggs-trend?	EM	praat	je	bij.
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Dit is niet de eerste keer dat wordt beweerd dat 
het einde der tijden nabij is. "Inderdaad. Er zijn  
historisch gezien veel voorspellingen geweest, van 
mormonen, zevendedagsadventisten en jehova’s, 
van spirituele bewegingen als new age, en nu dus 
van die Maya’s. Het is een lange lijn van voorspel-
lingen, die je vooral ziet lopen in het westen.”

Vertel. Waarom is eindigheidsdenken aantrekke-
lijk voor grote groepen mensen?  “In de eerste 
plaats – dat is de paradox ook van het einde ter tij-
den – is er bij het einde der tijden bijna altijd ook 
sprake van verlossing, ook al gaat het apocalyps-
denken gepaard met zaken als aardbevingen, ufo’s 
of robots die de wereld overnemen. Je kunt allerlei 

varianten bedenken – seculier of religieus – maar er 
zit altijd een element van verlossing in. Dat is per 
definitie de essentie van een religieuze leer, dat de 
belofte wordt geboden aan een andere plek waar je 
van ziekte, lijden en dood wordt verlost, waarbij die 
verlossing op een heel concreet moment in de toe-
komst aanwijsbaar is.
In de tweede plaats is het ook religieus omdat je 
daarmee aangeeft dat de wereld een doel heeft. Aan-
hangers van de evolutietheorie stellen dat de wereld 
geen doel heeft; het is wat het is. Naarmate de we-
tenschappelijke kennis toeneemt, kunnen we steeds 
minder vaststellen wat de wereld betekent –  de 
‘onttovering van de wereld’ volgens Weber. Religie 
geeft de wereld wel betekenis met het idee van een 
toekomst waarin alles verandert. 
Kortom, verlossing gecombineerd met een einddoel 
is in het algemeen de functie van eindigheidsden-
ken. Je vindt dit idee zowel in extreem religieuze als 

Het verlossende einde 
In 2012 is het weer eens zo ver: de wereld zal vergaan. Dit keer 
schijnt dat voorspeld te zijn door de Maya’s. Waar komt het toch 
vandaan, dat herhaaldelijke eindigheidsdenken? Wij vroegen het 
cultuursocioloog Stef Aupers.          tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse
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in seculiere vorm, maar de oorsprong is wel zuiver 
religieus.”

Waarom is het in uw ogen vooral een westers 
fenomeen?  “Je vindt het nauwelijks terug in oos-
terse vormen van religie en cultuur. Er is sprake van 
totaal verschillende vormen van religiositeit tussen 
het oosten en het westen. 
Ten eerste is er een groot verschil in hoe er naar tijd 
wordt gekeken. In het oosten is het tijdsbeeld veel 
meer cyclisch, gebaseerd op de seizoenen; alles komt 

op en vergaat weer, denk aan reïncarnatie. Bij de 
monotheïstische godsdiensten – jodendom, islam, 
christendom – heb je die richting wel; tijd is lineair  
en er is het idee van een god en die god wil wat met 
ons.
Een tweede verschil is dat in het oosten de vormen 
van religie vooral monistisch van aard zijn en in het 
westen vooral dualistisch. Het monistische idee van 
religie gaat ervan uit dat God niet gescheiden is van 
de wereld; God is overal, in planten, bomen, wol-
ken, bergen, en ook in de mens. Dat betekent dus, 
dat als je verlossing zoekt, het er niet om gaat dat er 
een verlosser is die uiteindelijk bepaalt dat er een 
moment komt waarop hij ons verlost, nee, die ver-
lossing is ook in het hier en nu. Je kunt de goddelij-
ke werkelijkheid elk moment van de dag ontdekken. 
In het westen daarentegen zijn God en de mens al-

tijd gescheiden entiteiten geweest. En ergens in de 
toekomst zal die God verschijnen. Sla De Openba-
ringen van Johannes er maar op na. Of je het nu 
hebt over de zevendedagsadventisten of de jehova-
getuigen, ze baseren zich voor een belangrijk deel 
hierop.
Maar er is nog een belangrijk verschil waarom ein-
digheidsdenken in het westen veel meer voorkomt. 
In het westen gaat het meer om collectieve verlos-
sing; God verlost een volk, niet een individu. In het 
oosten gaat het in religies veel meer over individuele 

verlossing, denk aan reïncarnatie. Dan kun je dus 
helemaal geen collectieve eindverwachting hebben.”

Neemt niet weg, dat de westerse samenleving 
ernstig is geseculariseerd, terwijl de gedachte 
dat de wereld vergaat, nog regelmatig opborrelt. 
“De christelijke traditie staat aan de basis van onze 
cultuur, van onze wetenschap, onze technologie.  
Wetenschap werkt met hypotheses, en die einde-
der-tijdenverwachting is gewoon een hypothese over 
wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het gebeurt 
wel of het gebeurt niet. Het opstellen van een hypo-
these is ook iets typisch westers. Je zou zelfs kun-
nen zeggen – en dat is een stelling die mijns inziens 
heel goed te verdedigen is – dat veel van de vroege 
wetenschap sterk geënt is op de christelijke mil-
lenaristische leer, namelijk dat in de toekomst er de 
verlossing ligt. De vroege sociale theorieën, zoals 
die van Auguste Comte en Karl Marx, kennen ver-
gelijkbare culturele schema’s. Er zijn verschillende 
fases, met aanvankelijk een struggle en als laatste 
een soort paradijselijke fase – het arbeidersparadijs 
bij Marx, het positivistische stadium van Comte 
waarin wij vrij zijn en weten hoe de wereld werkt. 
Het einde der tijden is nooit het einde der tijden; het 
is altijd een nieuw begin.”

Tegenwoordig zijn er juist ook wetenschappers 
die beweren dat er een einde der tijden is. Al 
was het maar omdat bijvoorbeeld ooit de zon is 
opgebrand. Hoe zit dat dan? “De evolutionaire 
schemata die ik juist beschreef zijn achterhaald; er 
is geen doel in de geschiedenis, zoals de christenen  
en Marx beweren. Toch zie je inderdaad nog steeds 
vormen van seculier eindigheidsdenken. Neem de 
verhalen over artificiële intelligentie, cyborgs, of het 
klonen van bewustzijn. Een goed voorbeeld is de be-
kende ICT-goeroe Ray Kurzweil, bekend                 >> 

Cultuursocioloog Stef Aupers: 
'Het einde der tijden is een zeer 
krachtige metafoor voor het 
verlangen naar verandering, 
naar een nieuw en beter leven, 
voorbij de westerse civilisatie.'

‘Het wetenschappelijke jargon is later in het 
verhaal van de Maya’s geschoven’
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van de software voor blinden. Hij noemt zich trans-
humanist en verkeert in goed gezelschap. Hij stelt 
dat er een moment in de tijd komt waarop we te ma-
ken krijgen met singularity, zeg maar het equiva-
lent van het moment waarop de eindtijd begint. Het 
is het moment waarop de technologische ontwikke-
ling zo snel gaat, dat de mensen die de technologie 
in gang hebben gezet, die niet meer kunnen beheer-
sen. Een populair scenario van Kurzweil, is – en dit 
is een klassiek voorbeeld van eindtijdsdenken – dat 
er een tijd komt waarin wij ons lichaam kunnen 
verlaten, ons bewustzijn uploaden in computers, en 
eindeloos leven in de netwerken van het internet, 
zoals geesten of spirituele entiteiten. Vanaf dat 
moment hebben we ons lichaam niet meer nodig en 
zijn we onsterfelijk.”

 Wint de eindigheidsgedachte door wetenschap-
pelijke argumenten aan kracht?  “Tegenwoordig 
wordt veel eindigheidsdenken weliswaar gelegiti-
meerd door de wetenschap, maar dat maakt het nog 
niet plausibeler. Neem zoiets als Intelligent Design. 
Lange tijd hebben fundamentalistische christenen 
zich verzet tegen de evolutietheorie, maar het wordt 
steeds problematischer te beweren dat de aarde 
zesduizend jaar bestaat. Wat is dan de oplossing? 
Wetenschap oppakken als legitimatie. Dus nu is 
het zoiets als ‘het kan zijn dat er evolutie is, maar 
dan zit daar wel een plan achter’. Hetzelfde geldt 
voor het eindtijdsdenken. Dat zie je ook rond het 
Maya-verhaal. Die hebben iets beweerd, en wij 
hebben het nagerekend met allerlei verwijzingen 
naar wetenschappers en pseudo-wetenschappers. 
Op 21 december 2012 komen de aarde en de zon op 

één lijn in het midden van de Melkweg waardoor 
er een omschakeling is van het elektromagnetische 
veld. Nou, één ding weet ik zeker: Maya’s wisten 
niet zoveel van het elektromagnetische veld. Dat be-
tekent dus, dat het wetenschappelijke jargon in het 
verhaal wordt geschoven om het eindigheidsdenken 
te ondersteunen.”

Het belang van religieuze groeperingen was en is 
evident: zieltjes winnen. Maar wat is het belang 
van andere, modernere groeperingen om ons een 
einde der tijden voor te schotelen?  “Het idee van 
verlossing blijft een constante. Door sekteleiders, 
religieuze specialisten en andere virtuosi die hoog 
in religieuze organisaties zitten, werd en wordt het 
als instrument gebruikt om de puurheid van het 
geloof te garanderen, de angst onder gelovigen erin 
houden. Die functie heeft het niet bij de nieuwe 
spirituele groeperingen. Maar daar is de verlossing 
nog wel een belangrijk idee. Dat verlangen gaat 
namelijk niet weg; ziekte, lijden en de dood blijven 
existentiële problemen. De moderne wereld is bo-
vendien een chaos van fragmenten, culturele, ideo-
logische, politieke en financiële. De grote verhalen 
hebben hun bindingskracht verloren. In die situatie 
ervaren veel mensen leegheid en vervreemding, wat 
de socioloog Durkheim anomie noemt. Dan kun je 
op zoek gaan naar een sterke politieke leider, zoals 
Geert Wilders. Je kunt ook focussen op profeten die 
beloftes doen over een nieuwe tijd, een tijd voorbij 
chaos en anomie.”

Is het eindigheidsdenken van nu ook niet beetje 
een wens verlost te worden van de stress van het 
moderne leven?  “Jazeker. Het eind der tijden is 
ook een zeer krachtige metafoor voor het verlangen 
naar verandering, naar een nieuw en beter leven, 
voorbij de westerse civilisatie. Dat hebben veel 
moderne westerse mensen. Het gaat maar door: we 
worden geboren als een tabula rasa, maar raken 
verstrikt in allerlei ideeën, regels en patronen die we 
niet zelf hebben bedacht. Wij willen dat het stopt. 
Er bestaat daardoor een verlangen naar een cata-
strofe. Denk aan nine-eleven; dat was catastrofaal, 
en toch hebben mensen die dit hebben meegemaakt 
nu nostalgische gevoelens. Het was namelijk een 
moment waarop de wereld stopte; de Apocalyps 
was een beetje aangebroken. Mensen lieten alles 
– werk, en andere beslommeringen – achter zich; 
die waren even onbelangrijk. Er was iets wat een 
individueel lijden oversteeg. Bovendien geeft dat 
ook saamhorigheidsgevoel, waarbij de narcistische 
verschilletjes tijdelijk opzij worden gezet. We gaan 
eraan, maar in ieder geval gaan we samen met z’n 
allen.”  

De wereld verging niet..
>	 in 79 – de Vesuvius zou uitbarsten, gevolgd  
 door de Apocalyps
> in 1666 – ondanks dat Christen 666 als het  
 getal van de duivel zien
> in 1910 – en bij de andere ‘verschijning’ van  
 de komeet van Halley (elke 76 jaar)
> in 1914 – hét jaar volgens Jehova’s getuigen.  
 Sindsdien houden ze het op ‘binnenkort’.
> in de jaren tachtig - televisie-evangelist Pat  
 Robertson predikte de terugkeer van Jezus.  
 Enkel gelovigen zouden overleven.
> in 2000 - computers zouden crashen, met  
 massale chaos tot gevolg.
> op 5 mei 2000 – toch stonden de grote  
 planeten, zon en maan op één lijn.
> in 2009 - de nieuwe deeltjesversneller Large  
 Hadron Collider zou een zwart gat creëren  
 waarin (uiteindelijk) de hele aarde zou  
 verdwijnen.                 (bron: National Geographic)

Hoe leg je dat nu uit? Leiders die valse voorspel-
lingen hebben gedaan, hebben verschillende tac-
tieken om het op te lossen. Stef Aupens verwijst 
hiervoor naar het boek When prophecy fails van 
sociaal-psycholoog Festinger. De een zegt dat de 
datum niet klopt en dat er opnieuw gerekend moet 
worden, de ander beweert dat de gelovigen die niet 
rein en puur genoeg zouden hebben geleefd. De 
derde stelt dat het wel heeft plaatsgevonden, maar 
niet waarneembaar is voor de gewone stervelingen. 
Aupers: “Overigens zijn deze strategieën met wis-
selend succes toegepast.”
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Engelen en duivels, vulkanen, massale 
zelfmoord, nieuwe ijstijd, ruimtewol-
ken, Chinezen, de dag des oordeels, 
bankiers, zombies, zwarte gaten, reali-
ty-tv, nanotechnologie, aliens, tette-

rend trompetgeschal, terroristen, vervuiling, 
aardbevingen, virussen, nucleaire oorlogen, ro-
bots, evolutie, blaadjes op de rails, hongersnood, 
hypotheekrenteaftrek, singulariteit, teveel men-
sen op een kluit, plotse, algehele impotentie, de 
zon die is opgebrand, Bleeker, Mayakalenders, te 
weinig water, te veel water, te weinig olie, te veel 
auto’s, de top-2000, cyborgs, Geert Wilders, Kalki 
met zijn heilig zwaard der wrake, 144.000 jeho-
va’s richting hemelpoort, asfalt, zeespiegelstij-
ging, de derde en laatste wereldoorlog, de 
Apocalyps, de euro, huisdieren, de zak van 
Sinterklaas, massale gekte, aanstormende kome-
ten, mazelen 2.0, cholera, AIDS, lepra, de zwarte 
pest, de poule des doods, het kappen van het oer-
woud, het smelten van de Noordpool, paradijzen, 
gemuteerde, levensgrote insecten…., nee, ik denk 
niet zo na over het eind der tijden. Ik heb er niet 
zoveel mee. Dood gaan we toch wel.
   Waar ik daarentegen wel met enige regelmaat 
over mag filosoferen – overigens op totaal onwe-
tenschappelijke wijze – is waarom massa’s men-
sen in de ban kunnen raken van het eind der tij-
den, dan wel van op de schaal van rampzaligheid 
ietwat minder spectaculaire gebeurtenissen, zo-
als nine eleven, de millennium bug, of de dood 
van Michael Jackson (of op meer lokaal niveau 
van André Hazes). 
Het antwoord dat ik daarop denk gevonden te 
hebben luidt: dat is gezellig. 
   Gezellig, omdat je rampspoed – vanzelfspre-
kend wel het soort rampspoed dat je persoonlijk 
nauwelijks raakt – zo lekker samen kan beleven. 
Met z’n allen voor de buis, ontelbare keren kijken 
naar hoe een paar vliegtuigjes zich in een wol-
kenkrabber boren, onderwijl iedere keer opnieuw 
kreten slakend van verbazing over hoe dit toch 

mogelijk kon zijn, en vervolgens nog weken opge-
wonden nadiscussiëren tijdens de lunchpauze, in 
het café, of gewoon onder werktijd. 
Met z’n allen naar de Arena – en voor wie het 
kunnen betalen naar Los Angeles – om en masse 
tranen met tuiten te huilen op je speciaal voor de 
gelegenheid aangeschafte stemmige outfit, zo-
dra de kist met inhoud een paar ererondjes 
maakt. En daarna fijn thuis nagenieten van de 
speciaal snel erna uitgebrachte dvd, waarop je 
wellicht nog zelf bent terug te zien, inclusief 
jouw prachtig glinsterende traantjes. 
Of met z’n allen gezellig doomscenario’s doorne-
men, in afwachting van of die computers er echt 
mee op zullen houden zodra de klok voor de laat-
ste maal twaalf slaat in het tweede millennium. 
‘Zou het dat, of misschien gebeurt er wel dit?’ 
Speculeren met speculaas en warme chocolade-
melk. Kan het knusser? 
Wat dat betreft was de tsunami op Tweede 
Kerstdag enkele jaren geleden natuurlijk een ze-
gen. Journaal kijken met de open haard aan en de 
kerstboom vol met lichtjes, glaasje port en blok-
jes kaas binnen handbereik, ondertussen elkaar 
aanstotend: ‘Hé, op dat eilandje waren wij vorig 
jaar nog op vakantie.’ 
Zo kan ik me nog van heel vroeger herinneren dat 
het tijdens de Koude Oorlog ook al zo gezellig 
was – ja, ook ik ben blijkbaar toch ooit in de ban 
van, in dit geval, de bom geweest. Oei, oei, wat 
hing er toen een doodsdreiging in de lucht. Die 
Amerikanen en Russen bleven maar raketten sta-
pelen, ook al hadden ze allebei genoeg spul om 
de wereld wel vijfhonderd keer te vernietigen. 
Dat kon nooit goed aflopen, er hoefde maar een 
halfdronken soldaat aan de verkeerde knop te zit-
ten, en kabang! Tegen die kruisraketten en kern-
bommen moest wel gedemonstreerd worden, en 
daar zat hem de fun: de avond ervoor al, met z’n 
allen de wijnflessen opentrekken en spandoeken 
verven, de een met nog leukere kreten dan de an-
der; de volgende dag in bussen naar Amsterdam 
of Den Haag, liefst met het meisje waarop je net 
verliefd was; na afloop traden er vaak niet de 
minste bandjes op, zodat je na een dag slenteren 
door de stedelijke straten, ook nog eens flink uit 
je dak kon gaan. Ja, wat kan – dreigende – ramp-
spoed toch gezellig zijn. Immers ramspoed is een 
in de schoot geworpen evenement voor iedereen, 
en het is nog gratis ook, behalve dan het faculta-
tieve girootje naar 555.
   Maar goed, het echte eind der tijden is natuur-
lijk andere koek. Dan is het toch waarachtig defi-
nitief afgelopen. Daarna rest het grote niets, het 
nada, zero, zilch. Dat kan men niet zo luchtig en 
blijmoedig tegemoettreden als een computersto-
ring of de dood van een popidool of filmster. Aan 
de andere kant, als het afgelopen is, is het ook 
meteen voor iedereen afgelopen, en dat schept 
ook best wel weer een band. Want wat is het al-
ternatief? Dat iedereen vrolijk doorleeft, terwijl jij 
straks in je uppie op je sterfbed ligt. 
Dat is pas echt ongezellig.                          

Gert van der Ende (illustratie: Hans van den Tillaart)

Gezellig     
   uiteinde

Column



Weer lekker slapen

Joel O'farrill Machin (27) – in maart afge-
studeerd bij RSM - verbrak zijn relatie 
aan het eind van de zomer. En voelde zich 
opgelucht. De dame in kwestie en hij ont-
moetten elkaar tijdens het uitgaan in Den 

Haag, kort nadat Joel terug was van acht maan-
den rondreizen in Zuid-Amerika. Ze begonnen als 
vrienden en draaiden anderhalf jaar om elkaar 

heen: was het nu wel, of niet wat? In februari dit 
jaar besloot Joel ervoor te gaan: hij kookte een ro-
mantisch valentijnsdiner voor haar en vanaf toen 
waren ze serieus een stel.
Bij Joel sloeg echter al na een paar maanden de 
twijfel toe. Spontaan iets met haar ondernemen – 
waar hij blij van wordt – bleek moeilijk, het initia-
tief moest altijd van zijn kant komen en zij vond 
het lastig haar gevoel te tonen, terwijl hij dat zo 
belangrijk vindt. Kortom, hij voelde zich niet meer 
gelukkig in de relatie. Dat resulteerde in slapeloze 

nachten, want hoe, en wanneer moest hij het haar 
vertellen? Ze hadden nog twee vakanties gepland 
staan, waaronder een grote reis naar zijn geboor-
teland Cuba. Zijn twijfels werden versterkt door-
dat hij gesteld raakte op een ander meisje. Uitein-
delijk verbrak Joel nog tijdens de Cubareis de re-
latie. Terug in Nederland is er amper contact ge-
weest. 
En het andere meisje? Dat bleek hem ook leuk te 
vinden. Bij haar kan hij weer zichzelf zijn. En weer 
lekker slapen. LJ (foto: RvdH)
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Het jaar waarin 

we afscheid namen 

van…
2011 was het jaar waarin de campus onherken-
baar veranderde, het jaar waarin de wetenschap 
van zijn voetstuk kukelde en het jaar waarin het 
zorgeloze studentenleven definitief afgelopen 
bleek. Maar we laten nog veel meer achter ons.
tekst Wieneke Gunneweg en Geert Maarse fotografie o.a. Ronald van den 

Heerik en Levien Willemse

Bomen op de campus
Het was een goed jaar voor sentimentele 
natuurliefhebbers. Ze konden volop zwel-
gen in het leed dat het (weinige) groen op 
campus Woudestein werd aangedaan. Nog 
voor de bomen konden knoppen, werden ze 
omgehaald, of gekortwiekt en verplaatst. 
180 bomen sneuvelden, 90 kregen een an-
dere plek en 30 bleven staan – zij het zon-
der takken en tussen de rondrauzende bull-
dozers en kranen.

Een betaalbaar broodje
Terwijl de gemiddelde bedrijfskantine nog geen vijftig cent voor een kroket 
rekent, leg je op de Erasmus Universiteit het driedubbele neer. En voor een 
kwak aardappelen, een paar gerimpelde doperwten en een slavink betaal je 
dik vijf euro. Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden dat Avenance na der-
tien jaar dienst het veld moest ruimen voor die andere cateringgigant: Al-
bron. De reden: een verplichte Europese aanbestedingsprocedure. De belof-
te: een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ondertussen weet nie-
mand meer wat Avenance er eigenlijk van bakte, alleen dat we die nieuwe 
cateraar maar niets vinden. Feit: de rij met buitenlandse studenten die in de 
magnetron de prak van gisteravond opwarmt, groeit met de week.

De Arabische wereld zoals 
wij die kenden
Terwijl Europa zich in een identiteits-
crisis stortte, wierpen in de loop van 
2011 Tunesië, Egypte en uiteindelijk ook 
Libië het dictatoriale regime van zich 
af. Ben Ali, Mubarak en Khadaffi moes-
ten – soms letterlijk – het veld ruimen. 
Of de dominostenen verder vallen rich-
ting Syrië, Saoedi-Arabië of Jemen is 
onduidelijk. Maar het beeld dat een 
Arabisch land per definitie wordt ge-
leid door een dictator, is door de bevol-
king zelf – al dan niet bloedig – stukge-
slagen. Nu maar hopen dat dit beter 
uitpakt dan de interventies van het 
Westen in die landen.
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Gaudium
De kleinste studentengezelligheidsvereni-
ging van Rotterdam met een eigen sociëteit 
is ermee gestopt. De club had nog maar ze-
ventig leden, een aantal dat andere vereni-
gingen met gemak aan eerstejaars binnen-
halen. Het bemannen van de bar, het vullen 
van commissies, de organisatie van activitei-
ten; het was niet haalbaar meer. Gaudium 
werd in 1989 opgericht door drie mannelijke 
studenten die geen zin hadden in de massa-
liteit en de verplichtingen van corporale ver-
enigingen. Ironisch genoeg was het de klein-
schaligheid die de vereniging uiteindelijk fa-
taal werd. Er wordt nog zeker twee keer per 
maand geborreld met (oud-)leden, maar de 
sociëteit aan de Hoornbrekersstraat – Res Se-
vera III, een oude garage – staat in de ver-
koop. Dus nee, nooit meer onbeperkt cock-
tails slempen voor de Eurekaweek.Het geloof in de wetenschap

2011 was het jaar van de wetenschapsfraude, dat kunnen we toch wel zeggen. 
Eerst Diederik Stapel, de Tilburgse hoogleraar Sociale psychologie die zijn vragen-
lijsten zelf ingevuld bleek te hebben. Toen twee dubieuze promovendi in Nijmegen. 
En toen onze eigen Don Poldermans, hoogleraar Perioperative cardiale zorg en in-
ternist bij het Erasmus MC. Dubieuze naam natuurlijk, al moet gezegd worden dat 
Poldermans geen Stapel is. Waar de psycholoog de conclusies aan de lopende band 
uit zijn duim zoog – vleeseters zijn geneigd tot hufterig gedrag, mooie mensen 
krijgen eerder een baan en een rommelig bureau leidt tot criminaliteit – was de 
medicus ‘slechts’ onzorgvuldigheid te verwijten. Maar het kwaad is geschied. Voor 
zover de academische wereld nog enige credits bij het grote publiek had, zijn we 
die nu kwijt. ‘Wetenschap is ook maar een mening’, kopte nrc.next. Niemand die 
zelfs het meest onbenullige onderzoekje in de linkerbovenhoek van een krantenpa-
gina nog volledig gelooft. 

De Eieren van Petri
Hoeveel mensen zouden hebben geposeerd bij de Eieren van Petri? Misschien wel dui-
zenden door de decennia heen. Het landschapskunstwerk van kunstenaar Hans Petri 
lag sinds 1969 op campus Woudestein en vormde een icoon voor vele generaties stu-
denten. Maar de eieren moesten verdwijnen vanwege de campusverbouwingen, en 
een verhuizing zouden ze niet overleven. Het triplex in de bollen was kletsnat en de la-
gen beton hechtten niet meer op elkaar.  Met de dramatische woorden ‘Ze zijn op’ be-
zegelde hoofd Kunstzaken Carmen Heijmerink het lot van het kunstwerk (dat ooit nog 
het decor vormde voor een scène in de film Turks Fruit). Op 7 maart werd waardig af-
scheid genomen met een tentoonstelling, muziek en zang. In de vroege ochtend van 3 
mei ging de sloophamer erin. Gelukkig hebben we de foto’s nog.
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Steve Jobs
De man die ons anders liet denken. De man die ons 
liet verlangen naar apparaten waarvan we niet wis-
ten dat we ze nodig hadden: iPods, iPhones, iPads, 
MacBooks. De man die wist hoe onze intuïtie werkt 
en de apparaten zo in elkaar zette dat niemand 
meer een gebruiksaanwijzing nodig had om ermee 
aan de slag te gaan. De man die elektronica zo 
vormgaf dat je er mee gezien wil worden. Overleden 
op 5 oktober. Zou Apple het overleven?
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Gratis parkeren
Zowel studenten als medewerkers moeten dokken als ze met de auto ko-
men, werd dit jaar besloten. Studenten al vanaf 1 september 2011, voor 
medewerkers wordt vanaf 1 januari 2013 gefaseerd betaald parkeren inge-
voerd (per jaar oplopend van 1 euro per dag naar € 1,75 en vervolgens 
€ 2,50 per dag). Even leek het erop dat de universitaire medezeggenschap 
het ‘voorstel duurzaam mobiliteitsbeleid’  van collegelid Bart Straatman 
zou dwarsbomen, maar op 21 juni kwamen ze toch tot een akkoord. Stu-
denten betalen € 1,50 per uur, met een maximum van 10 euro per dag. 
Doekje voor het bloeden: medewerkers die in schaal 7 of lager zitten en 
waarvoor het openbaar vervoer geen realistisch alternatief is, genieten 
vrijstelling (het betreft hier slechts een tiental mensen).

Het hoorcollege
Als het aan de Erasmus Universiteit 
ligt, wordt onderwijs intensiever en 
kleinschaliger. Actief leren, werkgroe-
pen in plaats van hoorcolleges en stu-
denten die met elkaar in discussie 
gaan in plaats van een docent die zijn 
slides er voor een zaal van negenhon-
derd studenten doorheendraait. En 
dan het liefst serieel, dat wil zeggen, 
één vak tegelijk. Studenten moeten 
aan de bal gehouden worden, heet 
het. Alle faculteiten zoeken naar hun 
eigen invulling. De sociale opleidin-
gen zijn al verslingerd aan probleem-
gestuurd onderwijs, bij rechten star-
ten ze komend jaar. 

Europa zoals wij dat kenden
Waar Europa ontstond, is Europa in 2011 ook tot 
stilstand gekomen: in Griekenland. Inmiddels is 
het continent – althans dat deel dat zich heeft 
verbonden aan de euro – teruggevallen op oude 
machtsverhoudingen: Frankrijk en Duitsland de-
len de lakens uit. Nederland, ooit een van de 
grondleggers van de Europese Unie, wordt steeds 
eurosceptischer; een belangrijk deel van het parle-
ment en de bevolking is het beu te betalen voor 
de armlastige zusters in het zuiden. Of de euro, de 
symbolisering van de Europese eenwording, 2012 
gaat halen, is koffiedikkijken. Niemand lijkt het 
écht te weten. Gouden tijden in ieder geval – en 
dat is niet cynisch bedoeld – voor onze economen 
die voor en na werktijd de nationale actualiteiten-
rubrieken voorzien van verstandige analyses.

15 december 2011 | 13



15 december 2011 | 14

Het kapitalisme zoals we dat kenden
Ingestorte banken hadden we al, en met de Nederland-
se huizenmarkt ging het ook niet helemaal lekker. Maar 
het lukte ons toch aardig om de hoop te houden dat het 
allemaal wel over zou waaien. Die kredietcrisis was toch 
vooral een Amerikaans probleem? Niet dus. Drie jaar na 
het instorten van Lehman Brothers grijpt de crisis meer 
dan ooit om zich heen, not in the least op het Europese 
vasteland. In plaats van banken worden er nu landen 
overeind gehouden, door politici die het steeds vaker 
ook niet meer weten.
Het groepje dat roept dat het anders moet, is in 2011 uit-
gegroeid tot een klein leger. De Occupy-beweging ver-
spreidde zich, geïnspireerd door de protesten op het Ta-
hirplein in Caïro, binnen een paar maanden over meer 
dan 2500 steden wereldwijd. En het protest tegen on-
gelijkheid en voor democratie is niet langer voorbehou-
den aan een paar wietrokende drop-outs met dread-
locks en een afbeelding van Karl Marx op hun shirt. Zelfs 
Warren Buffet, een van de rijkste mannen van Amerika, 
zei dolgraag meer belasting te willen betalen als dat 
zou leiden tot een eerlijkere verdeling van welvaart.

De Nationale Strippenkaart
In haar geboorteland Nederland is op 3 november 2011 de 
Nationale Strippenkaart heengegaan. De kaart, sinds 1 ok-
tober 1980 het nationale vervoersbewijs in tram, bus, me-
tro, trolley en wat dies meer zij, heeft plaats moeten ma-
ken voor de ov-chipkaart.
De Nationale Strippenkaart – in de volksmond gewoon 
strippenkaart genoemd – kenmerkte zich door haar blau-
we of soms roze kleur, had meestal 15 maar ook wel 2, 3 of 
45 strippen en moest gestempeld worden voor aanvang 
van de reis door een chauffeur, controleur of stempelau-
tomaat. 
Met het overlijden van de strippenkaart komt een einde 
aan het gezellige geratel van de vaak oranje of gele stem-
pelautomaten in de tram, bij het passeren van een zone-
grens. De zonegrens zelf is met de komst van de ov-chip-
kaart niet verdwenen, wel minder zichtbaar geworden. Je 
kunt hierdoor niet meer ‘per ongeluk’ te weinig stempe-

len, maar je hoeft ook niet meer eindeloos te zoeken op 
een kaart of je ritje je nu wel of niet over de zonegrens 
brengt. Helaas is door het ‘chippen’ in plaats van ‘strippen’ 
het contact met de bestuurder een stuk minder gewor-
den. Vooral voor buschauffeurs is dit vervelend. 
De Nationale Strippenkaart was, net als opvolger de ov-
chipkaart, in haar vroege jaren zeer fraudegevoelig: even 
onder het kopieerapparaat en je had een gratis kaart. Ho-
logramstrips, verkleurende inkt en andere vernuftige za-
ken maakten de strippenkaart minder kraakbaar. Het ver-
val zette pas het afgelopen decennium in. De ov-chip-
kaart rukte op vanuit het westen van het land en uitein-
delijk was het lot van de strippenkaart bezegeld: de oude 
dame moest plaats maken voor haar blitse elektronische 
broertje. Enkel in wat grensgebieden in Zeeland mag de 
kaart nog worden gebruikt, door Vlamingen. De Nationa-
le Strippenkaart is 31 jaar geworden.

Het kapitalisme zoals we dat kendenHet kapitalisme zoals we dat kenden
Ingestorte banken hadden we al, en met de Nederland
se huizenmarkt ging het ook niet helemaal lekker. Maar 
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Het Nederlands als vergadertaal
Het vanzelfsprekende gebruik van de Neder-
landse taal tijdens vergaderingen van mede-
zeggenschapsraden kwam dit jaar definitief 
ten einde. Bij de faculteitsraad van de Eras-
mus School of Economics (ESE) barstte een 
discussie over de voertaal los na toetreding 
van een Litouwse studente. Over de uitkomst 
zijn de leden nog altijd in conclaaf. De F-raad 
van de Erasmus School of History, Culture 
and Communication (ESHCC) schakelde zon-
der blikken of blozen over op het Engels toen 
zich een Amerikaanse docent meldde. De 
medezeggenschap van de Rotterdam School 
of Management (RSM) vergadert al jaren 
niet meer in het Nederlands, ook als de zaal 
vol zit met locals.

Rust op de campus
Prinsessen op de erwt hadden 
het zwaar dit jaar, en zullen 
dat in 2012 ook hebben: tril-
lende damwanden en bon-
kende heimachines verstoor-
den de academische rust die 
normaliter heerst op een uni-
versiteit. Blindelings van het 
ene gebouw naar het andere 
lopen, vergeet het maar; over-
al omleidingen en hekken. Ko-
mend jaar zal het niet veel be-
ter worden, maar hé,  Aken en 
Keulen zijn ook niet op één 
dag gebouwd.

De onbekommerde studententijd
Er was een tijd dat studeren nog leuk was. Een tijd waarin een student vooral bezig was 
met zo veel mogelijk mensen ontmoeten (als het even kon van het andere geslacht), allerlei 
handeltjes opzetten (lucratief of niet), zitting nemen in besturen en commissies (om toch 
aan de cv te denken) en de dagen en nachten vullen met gitaar spelen, fotocursussen, ge-
dichten schrijven, filmmarathons, triatlons (of het trainen daarvoor), kokkerellen, FIFA-spe-
len, klaverjassen, of welke hobby je ook maar wilde uitproberen. Maar dat is vanaf nu defini-
tief voorbij.
Staatssecretaris Halbe Zijlstra kreeg afgelopen jaar groen licht voor zijn omstreden langstu-
deerwet, die verordonneert dat studenten vanaf komend collegejaar drieduizend euro boe-
te betalen als zij meer dan een jaar op hun nominale studieduur uitlopen. Daarnaast ver-
dwijnt de ov-jaarkaart voor trage studenten en wordt de studiefinanciering in de master 
omgezet in een rentedragende lening. Studeren wordt een race tegen de klok.
Om het drama compleet te maken (of om studenten te helpen, het is maar hoe je het ziet) 
presenteerde Henk Schmidt, rector magnificus van de Erasmus Universiteit, in april zijn 
plannen voor het verbeteren van de onderwijsrendementen: ‘Nominaal is Normaal’. De ba-
sis is een jaarklassensysteem, waarin studenten hun eerste jaar in één keer moeten halen 
en het aantal herkansingen fors wordt teruggedrongen. Dit collegejaar is het een pilot bij 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen, op 1 september 2012 is de hele universiteit aan de 
beurt.
Frappant is dat de Haagse bewindslieden die de studenten nu als een gek door hun studie 
gaan jagen, zelf notoire langstudeerders zijn. Premier Rutte deed net als Zijlstra zeven jaar 
over zijn studie. Maxime Verhagen trok maar liefst elf jaar uit voor zijn studie geschiedenis.

’Papieren’ vergaderingen
Zó 2010, die stapels papier voor je neus tij-
dens een vergadering. De iPad rukt overal op 
de campus op. Het College van Bestuur kan 
niet meer zonder en ook steeds meer onder-
steunende afdelingen hebben de zware leren 
aktetassen verruild voor een tablet in een 
compact hoesje.
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De verwende student
Allemaal erg vervelend, dat studeren ineens weer een voltijds gebeuren is ge-
worden. Maar is het ook niet een beetje rechtvaardig? Studenten hadden het 
de afgelopen jaren wel heel erg goed. Gingen we niet allemaal zes keer per jaar 
op vakantie (skiën, een weekendje Barcelona, een week New York, een maand 
India) van de studiefinanciering? Dit jaar ging er een dikke streep door de vrij-
blijvendheid en vanzelfsprekendheid. Voor het eerst sinds de jaren tachtig gin-
gen studenten de barricaden weer op. En wordt er weer ouderwets gewikt en 
gewogen bij een studiekeuze. Je moet wel: je hebt maar één kans. Een tweede 
studie kost al gauw 15 duizend euro per jaar.

Universitaire autonomie
Fusie of niet? Dat is een beetje de vraag, sinds collegevoorzitter Pauline 
van der Meer Mohr bij de opening van het academisch jaar bevestigde dat 
de Erasmus Universiteit een vergaande samenwerking met de Universi-
teit Leiden en de TU Delft in de steigers heeft staan. Universiteiten kun-
nen het niet meer alleen. De trend is dat onderzoeksgeld terechtkomt bij 
maatschappelijk relevante thema’s (lees: kruisbestuivingen van weten-
schapsgebieden). In rap tempo zoekt dus ook de EUR naar allianties, met 
bedrijven en met andere universiteiten. Studenten en medewerkers vin-
den meer samenwerking prima, maar bijna zestig procent is tegen een fu-
sie, bleek uit een grootschalige (N=4000) enquête van Erasmus Magazine. 

Spaarloonregeling 
Iets met bruto en netto en belastingvoordeel in 
box 3 en een appeltje voor de dorst. Termen uit 
een – naar het lijkt – lang vervlogen tijd, toen 
het woord crisis nog niet in ons vocabulaire 
voorkwam en bonussen en extraatjes voor werk-
nemers nog heel normaal waren. Maar er komt 
een eind aan het voordeeltje dat spaarloon heet.
In 2012 stopt de spaarloonregeling en is het bru-
to wegzetten van een bepaald deel van het sala-
ris niet meer op die manier mogelijk. Het spaar-
loon dat vrijkomt (max. € 2452) mag je opmaken 
of nog een tijdje (tot 2016) belastingvrij laten 
staan. Voor de spaarloon- en de levenslooprege-
ling – die ook stopt per 2012 – komt het vitali-
teitssparen in de plaats.

Twee volleybalverenigingen
Snoopy en Alcazar hebben besloten te 
gaan fuseren. Om aanspraak te kunnen 
maken op geld en ondersteuning, moe-
ten alle studentensportverenigingen 
onder de paraplu van Erasmus Sport 
opereren. Maar er is slechts plaats voor 
één volleybalclub. De fusieplannen spe-
len al sinds 2006, maar nu gaan de re-
creanten van Snoopy en de fanatieke-
lingen van Alcazar definitief samen. 
Met 150 leden wordt het de grootste 
zaalsportvereniging. 
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Het grote gebeuren
- Belcampo (1946)
Belcampo, pseudoniem van de Nederlandse schrijver 
Herman Pieter Schönfeld Wichers, beschrijft in een 
novelle op hilarische wijze hoe in zijn woonplaats, het 
Overijsselse Rijssen, de dag des oordeels aanbreekt. 
‘Zij hadden dus toch gelijk, de mannetjes met de steile 
hoedjes, de smalle boordjes en de droge gezichtjes, die 
dit eeuwenlang van hun kanseltjes hadden verkon-
digd. Nou brak mijn klomp. Dit was wel het laatste 
wat ik ooit verwacht had. Maar er was geen twijfel 
aan, het hele orthodoxe apparaat was in werking.’
                                                                                                     

Herinneringen aan Hadrianus
- Marguerite Yourcenar (1951)
Een gefingeerde autobiografie van de Romeinse kei-
zer Hadrianus. Het hele boek is feitelijk een lang uit-
gesponnen sterfscène, waarin keizer Hadrianus zijn 
leven aan zich voorbij ziet trekken. ‘Het leven is 
wreed, dat weten we. Maar juist omdat ik weinig van 
de menselijke vermogens verwacht, lijken de perioden 
van geluk, de gedeeltelijke vooruitgang, de pogingen 
om opnieuw te beginnen en de lijn voort te zetten me 
allemaal wonderen die bijna opwegen tegen het enor-
me pakket van kwalen, mislukkingen, achteloosheid 
en dwaling.’
                                                                                                     

De tijgerkat 
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1957)
De  ondergang van de oude feodale cultuur op Sicilië, 
en de opkomst van een nieuwe meer democratische, 
met in de ´hoofdrol´ Don Fabrizio, prins van Salina. 
‘Toen hij in die stank ontwaakte, bij het eerste och-
tendgloren en badend in het zweet, kon hij niet nala-
ten deze walgelijke reis te vergelijken met zijn leven, 
dat zich aanvankelijk had ontrold over lieflijke vlak-
ten, vervolgens moeizaam omhoog was gegaan door 
steil gebergte, dan door dreigende kloven geglipt, om 
tenslotte uit te komen in een monochroom, eindeloos 
golvend landschap verlaten als de wanhoop zelf.’

Norrlandse aquavit
-Torgny Lindgren (2007)
Predikant annex tandenborstelverkoper Olof Hel-
mersson bekeerde rond 1950 hele dorpen tegelijk in 
de Zweedse provincie Västerbotten. Een halve eeuw 
later is hij van zijn geloof gevallen en gaat hij terug 
om de mensen te ‘de-bekeren’. ‘Word ik verwacht, is 
er plaats voor mij bereid, staat het hek naar de stra-
ten van goud voor mij open? En staat hij met uitge-
spreide armen klaar om mij te omhelzen?’
                                                                                                     

Huiswaarts reizende 
- J.C. Bloem (1887 – 1966)
Bloems werk is doordrongen van verlangen naar een 
ideaal verleden dat nooit als zodanig bestaan heeft. 
Naarmate hij ouder werd, speelt de dood een steeds 
grotere rol in zijn gedichten.  Zoals in ‘Huiswaarts 
reizende’. 
‘In de trein. De tijd vergaat met dromen.
Op de ruitjes wiegelt avondrood. 
Als ik bij u ben gekomen,
Ben ik weer wat nader bij mijn dood.’
                                                                                                     

A long way down
- Nick Hornby (2005)
Tijdens oud en nieuw in Londen staat een kwartet su-
icidalen klaar om te springen vanaf het dak van ‘Top-
pers’ House’. ‘Can I explain why I wanted to jump off 
the top of a tower-block? Of course I can explain why 
I wanted to jump off the top of a tower-block. I´m not 
a bloody idiot.’
                                                                                                     

De Omweg
- Gerbrand Bakker (2010)
De Nederlandse docente Agnes laat carrière en echt-
genoot in de steek en trekt zich terug in een huisje in 
Noord-Wales. Uitermate sfeervolle roman gesitueerd 
in een kil, herfstig Wales, waarvan de lezer weet; dit 
loop niet goed af. ‘Zittend werkte ze de pillen naar 

binnen, een voor een, telkens met een slok water uit 
de plastic fles die er al stond. Daarna ging ze liggen, 
onder de twee dekbedden, ademde diep in en uit.’
                                                                                                     

Leren sterven, brieven aan 
Lucilius
- Seneca (ca. 5 v. Chr. - 65 n. Chr.)
vertaald door Vincent Hunink (2004)
Seneca was een Romeins filosoof, senator en een 
beetje de opvoeder van keizer Nero. In Leren sterven 
probeert Seneca antwoord te geven op vragen als: 
Hoe kunnen we goed leven? Hoe moeten we ons voor-
bereiden op de dood? Wat moeten we aan met ons le-
ven? ‘Een groot deel van ons leven wordt doorge-
bracht met verkeerd doen, het grootste deel met niets 
doen, het geheel met iets anders doen dan wij zouden 
moeten.’
                                                                                                     

Rabbit at Rest 
- John Updike (1990)
Het vierde en laatste deel, waarin Rabbit Angstrom 
in ´a junk- fuelled joyride through end-of-the century 
America’ onverbiddelijk op zijn einde afstevent. Zijn 
laatste woorden, gericht aan zijn zoon Nelson: ‘All I 
can tell you is, it isn’t so bad’.’
                                                                                                     

Het verzuim van de dood
- José Saramago (2006)
Op een dag besluit de dood zijn zeis aan de wilgen te 
hangen. Aanvankelijk gaan massaal de vlaggen uit, 
maar al snel blijkt deze schijnbare utopie een regel-
rechte hel te zijn, waarna verderop in de roman de 
dood zijn taak – zij het op een lichtelijk andere wijze 
dan voorheen – weer oppakt. ‘De volgende dag ging 
er niemand dood.’
                                                                                                     

Eindigheid 
in... ...de literatuur

Uit het – vanzelfsprekend – oneindige 
aanbod aan proza en poëzie dat handelt 
over eindigheid, vergankelijkheid, en 
doodgaan, een tiental stemmige tips 
voor de kerstvakantie.        tekst Gert van der Ende

Hadrianus bijt in het stof
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Z e 
belde mij in de avond op en vroeg of ik 
langskwam. Ik antwoordde dat ik er over 
een kwartier zou zijn, ik had de hoop opge-
geven dat Myrthe nog iets van zich zou la-
ten horen. De hele dag had ik op de bank 

gelegen met mijn telefoon in mijn hand. En toen had mijn oma op-
gebeld. Ze vertelde dat ze iets heel bijzonders had gezien. ‘Wat is 
het?’ vroeg ik. ‘Wat heeft u gezien, oma?’ Maar dat wilde ze niet 
zeggen, ik moest zo snel mogelijk op de fiets stappen en naar haar 
toe komen. Het kon zijn dat ze zich eenzaam voelde, dat ze geen zin 
had om nóg een decemberavond alleen door te brengen. Ik trok 
mijn jas aan en bevestigde de twee fietslampjes die ik in de middag 
had gekocht aan mijn stuur en tas. Gisteren had een stadswacht mij 
een bekeuring gegeven. ‘Meneer,’ had hij gezegd. ‘Het is heel ge-
vaarlijk om zonder licht te fietsen.’ Ik knikte, ik hoopte dat hij het 
door de vingers zou zien. Maar het was december, voor stadswach-
ten niet de tijd van troost, maar van targets die gehaald moesten 
worden.
 Mijn oma gaf me een natte kus op mijn voorhoofd. Dat deed 
ze altijd. Als kind veegde ik haar kusjes meteen af met de mouw 
van mijn trui. ‘Bah,’ had ik als vijfjarige eens gezegd. ‘De kusjes 
van oma zijn jakkiebah.’ Nu wachtte ik net zo lang totdat haar kus-
jes waren opgedroogd. In de winter duurde dat langer dan in de zo-
mer.
 Ze schonk thee met kaneel voor mij in en vroeg hoe het ging. 
Ik durfde niet over Myrthe te beginnen, ik had nog niemand over 
Myrthe verteld. Er was misschien ook niets om over te vertellen. We 
hadden één keer gezoend. ‘Ik heb een bekeuring gekregen,’ zei ik. 
‘Ik fietste zonder verlichting.’ Mijn oma pakte haar portemonnee en 

vroeg hoe hoog de bekeuring was geweest. Typisch oma Gerda, al-
tijd met haar portemonnee in de aanslag. 
‘Negentig euro,’ zei ik. 
‘Dat lijkt me een beetje veel,’ antwoordde mijn oma.
‘Misschien was het zeventig,’ zei ik. ‘Of was het nou veertig?’
Mijn oma glimlachte en gaf me een briefje van vijftig euro. 
Ik bedankte haar en nam een slokje thee. We staarden even voor 
ons uit, toen vroeg ik mijn oma wat ze had gezien.
‘Ik heb kreeften gezien,’ zei ze. ‘Ze liepen hier over de stoep.’
‘Kreeften,’ bracht ik uit. ‘Op de Heemraadssingel?’
Ze knikte. ‘Ze liepen naar het water.’
Het was misschien een vooruitgang. Vorige winter had oma Gerda 
haar overleden man gezien, dit jaar zag ze kreeften langswandelen.
‘Geloof je me niet?’ vroeg mijn oma.
De hele familie was gaan twijfelen aan haar helderheid toen ze had 
verteld dat ze opa Jan had gezien voor het raam van de woonkamer. 
‘In de sneeuw,’ had ze gezegd. ‘Hij stond in de sneeuw en zwaaide 
naar mij.’ Mijn vader had haar voorzichtig verteld dat opa Jan al 
bijna een jaar dood is. ‘Dat weet ik ook wel,’ riep mijn oma. ‘Ik ben 
niet gek!’
We namen allebei een slokje thee. ‘Oma,’ zei ik. ‘Weet u zeker dat 
het kreeften waren?’
‘Denk je dat ik het verschil niet zie tussen een kreeft en de hond van 
de buurman?’
‘Misschien was het geen hond,’ antwoordde ik. ‘Maar een muis.’
‘Een muis?’ zei mijn oma. ‘Je denkt dat ik een muis heb aangezien 
voor een kreeft?’
‘Een muis met een lange, dikke staart.’
‘En scharen aan zijn voorpoten?’

Milde winter
Een kerstverhaal door Ernest van der Kwast

illustratie Enio Ramalho

§§
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‘Oma...’ zei ik. ‘Er zwemmen geen kreeften in de Heemraadssingel.’
‘Dat weet ik ook wel,’ riep ze. ‘Ik ben niet gek!’
 Vijf minuten later stonden we aan de rand van de singel. De 
buurman liet toevallig zijn hond uit. ‘Dat is een herdershond,’ zei 
mijn oma.
 ‘Dat zie ik ook wel,’ zei ik.
 ‘Ze liepen hier,’ vertelde mijn oma en ze wees naar de stoepte-
gels van de Heemraadssingel. ‘Daarna gingen ze over het gras en 
lieten ze zich in het water vallen.’
 Ik dacht aan Myrthe. Misschien had ik ook iets gezien wat er 
niet was. Ik had haar ontmoet op het feestje van Mark. Ik kende 
haar niet, was haar nooit eerder tegengekomen. We raakten aan de 
praat in de keuken. Ze had donkere ogen en sproeten. ‘Zullen we 
dansen?’ had ze op een gegeven moment gezegd. En toen hebben 
we de hele avond in de woonkamer van Mark gedanst. Op een 
nummer van Justice is het gebeurd, nou ja, aan het einde van het 
nummer. Justice is niet de meest romantische muziek.
 ‘Ze zijn weg,’ zei mijn oma. Het klonk een beetje beteuterd.
 Ik legde mijn arm om haar heen.
 Myrthe had me haar telefoonnummer gegeven, maar ze had 
niet gereageerd op mijn berichtjes. Na drie dagen had ik genoeg 
moed verzameld om haar op te bellen, maar ik kreeg haar voice-
mail en verbrak zo snel mogelijk de verbinding. Wat had ik moeten 
inspreken? Dat ik verliefd was? Dat ik espresso met haar wilde 
drinken? Dat ik het koud had in bed?
 ‘De advocaten denken dat het kreeften zijn uit Azië,’ zei mijn 
oma. ‘Uit China of Taiwan.’
Een aantal huizen verderop zat een groot advocatenkantoor. Bez-
malinovic. Mannen gekleed in onberispelijke pakken. Ze waren ge-
specialiseerd in maritieme advocatuur. Volgens mijn oma verdien-
den ze driehonderd euro per uur.
‘Hebben de advocaten ze ook gezien?’ vroeg ik.
Mijn oma knikte. ‘Niet allemaal natuurlijk,’ zei ze. En daarna: ‘Ze 

denken dat ze meevaren met grote schepen uit Azië en zich losma-
ken in de haven van Rotterdam.’
‘Hoe komen ze dan in de Heemraadssingel?’
‘Te voet,’ zei mijn oma. ‘Hoe anders?’
 Ze heette Myrthe van Duivenbode en ze ging naar de filmaca-
demie in Amsterdam. Ze had verteld dat ze een korte film had ge-
maakt over een stierenvechter in de Alblasserwaard. Ik moest den-
ken aan de Kinderdijk; de molens, de grijze wolken, de Chinezen. 
‘Zijn er stierenvechters in de Alblasserwaard?’ had ik gevraagd. 
Myrthe keek me met een vertederde blik aan, als een moeder bijna. 
‘Het is een film,’ zei ze. ‘Natuurlijk zijn er geen stierenvechters in 
de Alblasserwaard.’ Ze pakte mijn handen vast. ‘Je bent lief,’ zei ze 
na een tijdje. Maar ze barstte wel in lachen uit.
  Ik begeleidde oma Gerda naar huis. We hadden zeker nog een 
kwartier buiten gestaan, onze ogen gericht op het donkere water 
van de Heemraadssingel. Binnen dronken we nog een kopje lauwe 
thee. Het was stil in het huis. Er was zelfs geen tikkende klok te ho-
ren. Ik vroeg me af hoe de avonden van mijn oma eruit zagen. Wat 
ze deed? Waaraan ze dacht? Ik zat de meeste avonden ook alleen op 
mijn studentenkamer. Soms luisterde ik naar muziek en las ik een 
boek op de bank, maar de laatste dagen dwaalden mijn gedachten 
aldoor af naar het magische meisje dat een stierenvechter had ge-
filmd in de polder. Ik had op het gras naast de singel mijn telefoon 
acht keer uit mijn jaszak gehaald. Niemand had gebeld, niemand 
had een berichtje gestuurd.
 Mijn oma keek naar buiten. ‘Zou het nog gaan sneeuwen dit 
jaar?’ vroeg ze. ‘Het is zo’n milde winter.’
 Het was waar, de temperaturen waren veel hoger dan anders. 
Wie elfstedenkoorts had, ijlde dit jaar echt. 
 ‘De buurvrouw denkt dat het door Japan komt.’
 ‘Japan?’
 ‘Die kerncentrale,’ zei mijn oma. ‘Ze durft ook geen sushi 
meer te eten.’     >> 
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‘Wat vindt ze van het kreeftenverhaal?’
 ‘Ze denkt dat ik gek ben!’
 Ik moest lachen en zei toen: ‘Ik geloof u ook pas als ik er één 
heb gezien.’
 Oma Gerda schudde haar hoofd. ‘Het is niet leuk om bejaard 
te zijn,’ zei ze ‘Iedereen denkt dat je gek bent.’
 We bleven nog even zitten op de bank, maar toen was het tijd 
om naar huis te gaan. Ik wilde mijn oma eigenlijk niet alleen achter 
laten, te midden van al die foto’s van opa Jan. Hij keek mijn oma 
aan vanaf de muur en de schouw. En waarschijnlijk ook vanaf het 
nachtkastje.
 Ik beloofde om de volgende dag langs te komen. Mijn oma 
glimlachte en liep mee naar de voordeur. In de hal deed ik mijn ogen 
dicht en wachtte op de kus.
 Het was een heldere nacht, maar niet koud. Ik voelde de wind 
strijken langs mijn voorhoofd. Het kusje van mijn oma bevroor 
niet. 
 De volgende ochtend ging mijn telefoon. Ik kwam in één keer 
overeind in mijn bed, maar wist mijn telefoon niet direct te lokalise-
ren. Bij thuiskomst had ik nog wat whisky gedronken en was toen 
met kleren aan in bed gaan liggen. Warme winter of niet – het was 
altijd koud in mijn kamer in Crooswijk. Mijn huisgenoot sliep soms 
in een skipak.
 Ik was te laat. Op het display van mijn telefoon stond dat ik 
een oproep had gemist, maar het nummer was afgeschermd. Ik 
dacht aan Myrthe die mij misschien belde vanaf het huis van haar 
ouders. Zat ze op de bank met een dampende kop thee in haar han-
den? Verveelde ze zich? Miste ze mij? Maar dan moesten haar ou-
ders wel een geheim nummer hebben. Een plausibele gedachte met 
zo’n mooie dochter. Had Myrthe niet verteld dat ze in de Alblasser-

waard was opgegroeid? Er was een dorpje met de weemoedige 
naam Noordeloos. Een wipmolen, een riviertje door het veen, 
snackbar ‘Bij ’t riet’ – meer was er niet. Zou ze daar vandaan ko-
men? Ik dacht aan een opgeschoten jongen op een brommer die met 
zijn vrienden ooit rondjes had gecirkeld om het huis van Myrthe. 
Haar vader met een kolenschop in de tuin. Ze was weggevlucht 
naar Amsterdam, de jongens waren er nog steeds. Forever stuck in 
het veen.
 Ik belde naar het nummer dat ze me op de stoep van Mark 
had gegeven. Ze had het gefluisterd, wankelend op haar hakken. 
‘Ik ben te dronken om met je mee naar huis te gaan,’ zei ze. ‘Een an-
der keertje. Okay?’ Weer die vertederde blik.
 Ze had het goede nummer gegeven, want ik kreeg opnieuw 
haar voicemail. ‘Hoi! Met Myrthe. Ik ben er even niet, maar spreek 
gerust een lief berichtje voor me in. Doeidoei.’ Ik hing nog voor de 
piep op.
 Mijn oma belde niet veel later. ‘Er is een fotograaf van de 
krant,’ zei ze. ‘Hij heeft zich in de struiken verstopt.’
 Ik besloot niet te douchen. Ik stapte op de fiets en reed snel 
naar de Heemraadssingel. Maar na driehonderd meter trapte ik 
hard op de rem. Op het Noordplein werden kerstbomen verkocht. 
Ze stonden verspreid over een gedeelte van het plein, een klein bos 
dat aan het einde van dag verdwenen zou zijn. Ik vroeg de verkoper 
om de kleinste boom. ‘Ik ben op de fiets,’ legde ik hem uit. ‘We be-
zorgen ook,’ antwoordde hij. Ik twijfelde even, maar koos toch voor 
eigen vervoer. En zo fietste ik even later door het centrum met een 
kleine kerstboom op mijn stuur. Op het Hofplein stond een aantal 
stadswachten, maar ze hielden mij gelukkig niet aan.
 Oma Gerda stond buiten op de stoep en keek naar de foto-
graaf. Ze wilde de kerstboom niet binnen hebben. ‘Ik vier geen 
kerst meer,’ zei ze. Ik deed alsof ik doof was en liep met de boom 
naar binnen. Ik had besloten dit jaar kerst te vieren met mijn oma 
en daar hoorde een boom bij. Ze kwam na een tijdje met een doos 
vol versiering de woonkamer binnen. Fonkelende lichtjes, kerstbal-
len, engelenhaar en een goudkleurige piek. Mijn oma keek gelukkig 
toen het boompje was opgetuigd. ‘Je hebt gelijk,’ zei ze. ‘Een beetje 
gezelligheid kan geen kwaad.’
 We dronken weer thee en keken soms uit het raam naar de fo-
tograaf in de struiken. ‘Denkt hij echt dat de kreeften zich overdag 
laten zien?’ zei mijn oma. En toen de man het om vijf uur voor ge-
zien hield, verkondigde ze: ‘Hij heeft vast een moeilijke vrouw.’
  Wij gingen na het avondeten naar buiten. Het was vier dagen 
voor kerst en de aarde was nog altijd niet hard. We wachtten gedul-
dig op de kreeften uit China of Taiwan. Misschien was er een schip 
aangekomen in de haven. De buurman met de herdershond liep aan 
de overkant van de singel. Hij zwaaide naar ons, mijn oma zwaaide 
terug. Ik dacht voor de zoveelste keer vandaag aan de donkere ogen 
van Myrthe. Oma Gerda kneep in mijn hand. Ik hoorde haar zacht-
jes huilen. 

" Mijn oma gaf me een natte 
kus op mijn voorhoofd. Dat 

deed ze altijd " §

§



Gepromoveerd, 
en nu ook 
Gepromo
en nu ook 
Gepromoveerd, 
en nu ook 

veerd, 

afgestudeerd

Louise Urlings (34) is klaar voor haar 
avonddienst als longarts in opleiding 
in het Sint Franciscus Gasthuis in 
Rotterdam. Ze was dolblij toen ze 
hier na haar afstuderen in juni 2011 

meteen mocht beginnen, want lang niet alle art-
sen krijgen de kans om specialist te worden. 
Louise is de ultieme langstudeerder, maar heeft 
allerminst stilgezeten sinds de middelbare 
school. Voordat ze aan geneeskunde kon begin-
nen, werd ze vier keer uitgeloot. Ze volgde daar-nen, werd ze vier keer uitgeloot. Ze volgde daar-nen, werd ze vier keer uitgeloot. Ze volgde daar
om de opleiding verpleegkunde, maar maakte 
die niet af – tot spijt van haar vader. Omdat ze 
daarna nog steeds zo graag arts wilde worden, 
werd er voor haar een uitzondering gemaakt en 
mocht ze beginnen in Rotterdam. Na een paar 
maanden wist ze: het was het wachten waard.
Louise genoot volop van haar studentenleven en 
was actief bij de Medische Faculteitsvereniging 
en in de Universiteitsraad. Hierdoor werd haar 
interesse voor 'selectie aan de poort' zodanig ge-
wekt, dat ze besloot hierop te promoveren na het 
halen van haar doctoraal. Dus nog voor haar af-halen van haar doctoraal. Dus nog voor haar af-halen van haar doctoraal. Dus nog voor haar af
studeren. Tijdens dit ‘intermezzo’ tussen docto-
raal en coschappen kreeg ze ook twee kinderen. 
Maar nu is ze dus echt afgestudeerd. En is haar 
leven gevuld met de kinderen, het huishouden, 
én de carrières van haarzelf (48-urige werk-
week) en haar man (36-urige werkweek). Ze 
doet alles met plezier.  LJ (foto: RvdH)
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Gestopt met… studeren
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...de muziek
De beste tranentrekkers, requiems en cabaretliedjes over het einde aller eindes: 
de dood. Een onvolledig en totaal willekeurig overzicht.                           tekst Geert Maarse

Eindigheid 
in...

> Flappie  - Youp van ‘t Hek  Kerstsmartlap 
over konijn dat in feestmaal verandert. Al op single 
uitgebracht in 1981, maar pas jaren later een hit 
geworden. Van ’t Hek zingt met afgeknepen stem: 
‘Want ik had het hok toch goed dichtgedaan?’ Snik.

> Dido and Aeneas - Henry Purcell  Britse 
kameropera over een tragische liefde. De stichter van 
Rome en de koningin van Carthago worden verliefd, 
maar hekserij en misverstanden doen het geheel 
eindigen met zelfmoord en een eenzame dood.

> The End - The Doors  Jim Morrison schreef 
het nummer in 1966, na het stuklopen van zijn 
relatie. Duurt bijna twaalf minuten. Met een vleugje 
Oedipus: ’Father/ Yes son?/ I want to kill you/ 
Mother, I want to ...aaaaaargh.’

> Matthäus-Passion - Johann Sebastian 
Bach  Het lijdens- en sterfverhaal van Jezus 
volgens het evangelie van Matteüs, traditiegetrouw 
uitgevoerd in de weken voor Pasen. In alle opzichten 
groots. Het stuk bestaat 68 muziekstukken, in de 
meeste uitvoeringen een zit van bijna drie uur.

> Angel of Death - Slayer  Openingstrack 
van het klassieke trashmetalalbum Reign in blood 
(1986). Destijds omstreden vanwege expliciete 
sadistische teksten en verwijzingen naar de 
Holocaust, maar de plaat betekende een doorbraak 
voor het genre.

> Dodenrit - Drs. P  Cabaretesk nummer uit 
1974 over een gezin dat met de slee op de vlucht 
is voor de wolven. Een voor een gaan de kinderen 
overboord om de beesten op afstand te houden. Als 
de vader – bijna daar! - een sprong van vreugde 
maakt, verliest hij zijn evenwicht. “Terwijl de 
wolven mij verslinden, denk ik: dat is pech. Ja, 
Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.”

> The Man Comes Around - Johnny Cash
De titelsong van het beste album in de American 
Recordings-serie van Johnny Cash. De zes 
albums bevatten voornamelijk covers van bekende 
rocknummers, dit is een van de weinige door Cash 
zelf geschreven nummers.

> Stabat Mater - Giovanni Battista 
Pergolesi  De bekendste muzikale interpretatie 
van het gedicht waarin Maria haar verdriet om de 
kruisiging van Jezus bezingt. De tekst stamt uit de 
dertiende eeuw. Pergolesi’s compositie (uit 1736) is 
intiem en stemmig.

> Requiem in D mineur - Wolfgang 
Amadeus Mozart  Een lofzang op de overle-
denen: de katholieke mis. Veel grote componisten 
(Brahms, Britten, Dvorák, Fauré, Verdi) schreven er 
een, maar die van Mozart wordt als een van de al-
lermooiste beschouwd. Het requiem dat bij zijn dood 
in 1791 nog niet voltooid was, werd afgemaakt door 
Franz Xaver Süssmayr.

> Non, je ne regrette rien - Édith Piaf  Het 
levenslied van Piaf, de tengere straatartieste die 
uitgroeide tot de grootste zangeres van Frankrijk. In 
hetzelfde rijtje passen ‘I did it my way’ van Frank Si-
natra en Shirley Bassey’s ‘This is my Life’. Uitermate 
geschikt om na een fles rode wijn mee te brullen.

Magische leeftijd
Als je als muzikant de 27 passeert, mag je van ge-
luk spreken. Dat is namelijk de leeftijd waarop een 
opvallend groot aantal artiesten het leven laat. In 
chronologische volgorde: Robert Johnson (1938, 
vergiftiging), Brian Jones (1969, verdrinking), Jimi 
Hendrix (1970, overdosis pillen), Janis Joplin (1970, 
overdosis heroïne), Jim Morrison (1971, doodsoor-
zaak onbekend), Kurt Cobain (1994, zelfmoord met 
shotgun) en Amy Winehouse (2011, alcoholvergifti-
ging).

Uitvaart top-10
Uitvaartverzekeraar DELA houdt een lijst bij met 
nummers die het meeste gedraaid worden bij be-
grafenissen en crematies. 

De top-10 (met een enorm Radio 2-gehalte):
1. Andrea Bocelli & Sarah 
 Brightman –  
 ‘Time to say goodbye’
2. Marco Borsato – ‘Het Water’
3. Paul de Leeuw – ‘De Steen’
4. Robbie Williams – ‘Angels’
5. Marco Borsato – ‘
 Afscheid nemen bestaat niet’
6. Eric Clapton – ‘Tears in Heaven’
7. John Lennon – ‘Imagine’
8. Stef Bos – ‘Papa’
9. André Rieu – ‘The Rose’
10. Guus Meeuwis – ‘De Weg’
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Slim studeren 
op de EUR-Woudestein Campus

Laat je informeren over wat de onderwijs -
vernieuwingen gaan betekenen voor studeren,
doceren en organiseren. 

Met toespraak van de Rector Magnificus, een panel -
discussie met vertegenwoordigers van opleidingen en
studenten en een ‘Slim studeren marktplaats’ voor 1 op 1
informatievragen.

Tijd 15.00 - 16.30 uur (incl. borrel)
Locatie De Etude, H-gebouw

Abonneer je op Sin Online channel Slim Studeren 
voor up-to-date informatie

19 januari 2012
informatiebijeenkomst voor
studenten en medewerkers

Mede mogelijk gemaakt 
door het UAF

Het UAF helpt al 60 jaar hoger opgeleide vluchtelingen om zich hier te 
 ontwikkelen door studie. Voor duizenden getalenteerde vluchtelingen hebben 
we dat al mogelijk gemaakt: artsen, ingenieurs, economen, juristen en 
vele anderen. We zijn trots dat dit is beloond met de 1e plaats in het Trouw-
onderzoek naar de prestaties van 800 goede doelen. Ook nieuw gevlucht 
talent willen wij de kans geven zich te ontwikkelen. En dat kun jij mede 
mogelijk maken! Kijk op www.uaf.nl
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I WILL REWARD YOUR
AMBITION WITH €15,000

I WILL AWARD TURN YOUR IDEA INTO ACTION

DO YOU HAVE A WORLD-CLASS IDEA THAT SHOWS
WILLPOWER, AMBITION AND THE DESIRE TO BE ACTIVE
FOR CHANGE? TURN YOUR IDEA INTO ACTION!

THE BEST IDEA WILL WIN € 15,000 OF FUNDING.
WILL YOU JOIN?      IWILL.RSM.NL

OR JOIN US ON
FACEBOOK.COM/IWILLRSM

Steef van de Velde
Dean 
Rotterdam School of Management
Erasmus University

De CHPR zoekt op korte termijn 
een Medewerker Support voor het 
beantwoorden van functionele 
en technische supportvragen en 
indien nodig, vragen doorzetten 
naar externe ICT-leveranciers, 
verwerken aanvragen UZI-pas, 
gebruikersbeheer, opstellen 
rapportages en administratief 
beheer applicaties & website. 
We zoeken iemand voor min. 
12 uur per week met een sterke 
affiniteit met ICT en bereid zich 
te verdiepen in onze systemen. 
De verdiensten zijn € 9,62 
bruto per uur en de werktijden 
kunnen flexibel worden ingevuld. 
Voor meer informatie over de 
werkzaamheden & sollicitaties, 
mailen naar Nathalie Noach, 
N.Noach@haprijnmond.nl.

Gezocht: 
proefpersonen voor onderzoek
Ben jij een EUR-student en wil je  
gemakkelijk € 15 verdienen?
Mail dan je naam en telefoonnummer 
naar tvavanmarlen@hotmail.com 
en er wordt z.s.m. contact met je 
opgenomen.
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www.mendix.com

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl
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E lke tien jaar wordt onze levensverwach-
ting met tweeënhalf jaar verlengd, al-
thans in de ontwikkelde landen. Dat is 
elk uur een kwartier extra. “We weten 
niet waar het zal eindigen”, zegt ‘ouder-

domsprofessor’ Jan Hoeijmakers, expert op het ge-
bied van DNA-herstel, kanker en veroudering. De 
oudste mens ooit was voor zover bekend, de Franse 
Jeanne-Louise Calment. Ze stierf in 1997 op 122-ja-
rige leeftijd.
In de negentiende eeuw lag de levensverwachting 
in Nederland nog rond de 37 jaar; nu is het ruim 78 
jaar voor mannen en 82 voor vrouwen. En het gaat 
maar door: de voorspellingen van de Verenigde Na-
ties moeten elke keer omhoog bijgesteld worden. 
Misschien, denkt Hoeijmakers, gaat het cijfer in de 
toekomst weer dalen doordat steeds meer kinderen 
in ontwikkelde landen obesitas en diabetes hebben.
Waarom de een ouder wordt dan de ander, is niet 
bekend. Uit onderzoek van wetenschappers van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam naar de genen van 
de oudste Nederlander ooit - Hendrikje van Andel-
Schipper (1890-2005) - bleek afgelopen oktober 
dat zij zeldzame veranderingen in haar DNA had, 
die haar mogelijk beschermden tegen dementie en 
andere ouderdomsziekten. Maar uit de genen van 
één persoon zijn geen conclusies te trekken, zegt 
Hoeijmakers. Onderzoek naar de genen van grote 
groepen honderdplussers is er wereldwijd wel, maar 
staat nog in de kinderschoenen. Hoe oud je kunt 
worden, ligt volgens de hoogleraar genetica waar-
schijnlijk voor ten minste 25 procent aan je genen 
en voor de rest aan de manier waarop je leeft. “Hoe-
wel mevrouw Calment tot haar 116e heeft gerookt.”

Hongergevoel  Een mogelijke manier om 
het leven te rekken lijkt: te weinig eten. Onderzoek 
bij muizen, fruitvliegjes en resusapen heeft aange-
toond dat te weinig eten – calorische restrictie in 

jargon – tot een minder snelle veroudering en dus 
langer leven leidt. Zeer waarschijnlijk werkt het ook 
bij mensen. Hoeijmakers: “Het lichaam kan kiezen: 
energie stoppen in groei of onderhoud. Als er te 
weinig voedsel binnenkomt, wordt de energie alleen 
nog in onderhoud gestoken.” Het gevolg is minder 
hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.  
De onderzoekers kwamen erachter door onderzoek 
naar het Cockayne syndroom, een zeldzame afwij-
king in de DNA-reparatie: kinderen die hieraan 
lijden, groeien nauwelijks omdat alle energie in het 
onderhoud, de reparatie, gestopt moet worden. 
Binnenkort hoopt de geneticus het onderzoek ook 
op patiënten met verouderingsziekten uit te kun-
nen voeren en in een later stadium ook op gezonde 
mensen. Hij hoopt zo te ontdekken hoe het verou-
deringsproces werkt en hoe we gezond oud worden 
kunnen bevorderen. Hij hoopt middelen te vinden 
die hetzelfde effect hebben als calorische restrictie. 
Maar tot die tijd raadt hij het niet aan om te weinig 
te eten: “Je voelt dan constant honger, dus prettig 
oud worden is het niet.” 

Nectar en ambrozijn  Veel onderzoe-
ken naar ziekten en veroudering ontstaan, volgens 
wijsgerig antropoloog Jos de Mul, vanuit een diepe-
re wens naar onsterfelijkheid. “Een soort onbewuste 
agenda die veel wetenschappers voortdrijft. Nu de 
meeste mensen niet meer het uitzicht op de hemel 
hebben, willen we toch graag voortleven.” Een ex-
treem voorbeeld hiervan zijn de Transhumanisten, 
die proberen om de door de natuur gestelde grenzen 
van het menselijke bestaan te doorbreken. Som-

migen laten zich vlak na het overlijden invriezen, 
met de bedoeling zich weer tot leven te laten wekken 
als wetenschap en techniek er klaar voor zijn. Meer 
dan honderd mensen hebben dat al laten doen bij 
een bedrijf in de Verenigde Staten. Kosten: 200.000 
dollar.
Toch zegt De Mul: “Die onsterfelijke Griekse 
goden op de berg Olympus konden de hele dag 
nectar en ambrozijn drinken, maar waren toch vaak 

Mens wil voortbestaan, 
dood of levend 
Vroeg of laat moeten we er 
allemaal aan geloven. En dat 
weten we. Een geneticus, een 
filosoof en een psycholoog over 
wat het besef van eindigheid 
met ons doet. En wat we erte-
gen proberen te doen.   	
tekst Thessa Lageman  illustratie Unit 20. 

‘Die onsterfelijke Griekse goden op 
 de berg Olympus waren toch vaak   
 jaloers op de mensen’
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jaloers op de mensen, waarschijnlijk ook op hun 
sterfelijkheid.” Nee, zegt hij, het is niet leuk dat de 
tijd voorbijvliegt en om het altijd druk te hebben, 
maar tegelijkertijd beleven we daardoor ervaringen 
zo intens. “Denk je eens in dat je altijd overal alle 
tijd voor hebt. Waarschijnlijk zul je je op den duur 
heel erg gaan vervelen. Eindig zijn is zo erg nog niet 
denk ik.”

Over de eindigheid van de mens hebben al heel 
wat filosofen nagedacht. De Mul: “Omdat iedereen 
ermee te maken krijgt. In vrijwel elke cultuur en re-
ligie bestaan daarom verlangens om de eindigheid 
te overstijgen.”

Vergrijzing  Jan Hoeijmakers heeft net een 
prijs van 2 miljoen euro gekregen van KWF Kan-
kerbestrijding. Samen met de afdeling urologie gaat 
hij een onderzoek naar prostaat- en blaaskanker 
opzetten, om nieuwe behandelmethoden te ontwik-
kelen.
Levensverlenging is niet het doel van zijn onderzoe-
ken naar ouderdomsziekten en kanker, benadrukt 
hij; gezonder oud worden wel. Hoeijmakers: “We 
worden dan wel steeds ouder, maar veel van onze 
laatste levensjaren worden helaas niet in goede 
gezondheid doorgebracht. Ziekten als kanker, alz-
heimer en diabetes komen veel voor. Dat maakt de 
kwaliteit van leven een stuk minder.” Bovendien, 
iemand van negentig jaar maakt gemiddeld 50.000 
euro zorgkosten per jaar. En er zijn nu al 7 miljard 
mensen. “Nee, we zijn er niet per se mee gediend 
als we plotseling 150 jaar worden. Maar als mensen 
langer gezond en actief deelnemen aan de maat-
schappij, kunnen we een deel van het vergrijzings-
probleem oplossen.”
Op de foto’s die Hoeijmakers laat zien op zijn 
computerscherm blijken de resusapen waarbij ca-
lorische restrictie toegepast is niet alleen een betere 
gezondheid te hebben, ze zien er ook jeugdiger uit 
dan de apen die voldoende te eten hebben gekregen. 
Ja, erkent hij, wellicht heeft de verjongingsindustrie 
belangstelling voor dergelijke wetenschappelijke 
vondsten. “Geld voor onderzoek is altijd welkom 
en als je er ook rimpels mee kunt voorkomen, is dat 
mooi meegenomen, maar het is zeker niet de primai-
re doelstelling.” Hij voegt eraan toe: “Overigens is 
het wetenschappelijk bewijs dat anti-rimpelcrèmes 
werken flinterdun.”
Jeugdigheid wordt aantrekkelijk gevonden omdat 
jonge mensen voor meer nageslacht kunnen zor-
gen, volgens evolutionair psycholoog en socioloog 
Hans van de Braak. “Ja, misschien is jong willen 
blijven ook een ontkenning van de eindigheid van 
het leven.” 
De wens om er jong uit te zien heeft volgens Jos 
de Mul veel te maken met de secularisatie van de 
maatschappij: “Als dit leven het enige is wat we 
hebben, dan is het aanlokkelijk om zo lang mogelijk 
jong te blijven.” 

Mens wil voortbestaan, 
dood of levend 
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Lot in eigen hand   In zijn boek De 
domesticatie van het noodlot beschrijft De Mul 
strategieën waarop Europeanen hebben geprobeerd 
het noodlot te bezweren en rampen te voorkomen. 
“Ieder mens krijgt te maken met noodlottigheid, in 
verschillende soorten en maten: een ongeluk, ziekte, 
verlies van een geliefde. Maar zelfs als je geluk 
hebt en dat soort rampspoed je bespaard wordt: het 
noodlot van de dood wacht uiteindelijk iedereen.” 
Vanaf de zestiende eeuw, toen de moderne natuur-
wetenschappen opkwamen, werd het mogelijk om 
met technische middelen ons lot en onze toekomst 
steeds meer in eigen hand te nemen.
Van de survival of the fittest is door alle techniek en 
hulpmiddelen geen sprake meer. Geneticus  
Hoeijmakers: “Iemand met slechte ogen haalde het 
in de prehistorie niet. En vrouwen die eigenlijk geen 
kind kunnen krijgen, kunnen dat nu door allerlei 
methoden gelukkig vaak wel. De keerzijde is dat 
onze genen hierdoor achteruitgaan.”
De Mul ziet dat ingrijpen in de natuur ook nadelen 
heeft: “De technologie gaat ons steeds meer beheer-
sen en is moeilijk in de hand te houden. Zij stelt ons 
ook voor lastige beslissingen.” Bijvoorbeeld wan-
neer prenatale screening leert dat er een grote kans 
is dat je kind een ernstige ziekte zal hebben: moet je 
dan de zwangerschap afbreken?
Een einde aan de evolutie van de menselijke herse-
nen lijkt er in ieder geval niet te zijn, zegt Hans van 
de Braak. “Het brein groeit nog steeds en mensen 
worden steeds slimmer.” Of we over honderd of 
duizend jaar anders denken en ons heel anders ge-
dragen, is moeilijk te zeggen. Een vrij nieuwe ont-
wikkeling in de 200.000-jarige geschiedenis van de 
mensheid, vertelt hij, was het vermogen om emoties 
onder controle te houden. “Het bleek bijvoorbeeld 
handig om niet te hard te gaan roepen als er een 
roofdier in de buurt was.” 
Toch vraagt hij zich af hoe lang wij er als menselij-
ke soort überhaupt nog zijn. “Er zijn in de geschie-
denis van de aarde al vijf grote uitstervingsgolven 
geweest. Het is niet ondenkbeeldig dat dat weer 
eens gaat gebeuren, of het nou een meteoorinslag is 
of klimaatverandering.” 
Intussen zijn talloze dieren en planten uitgestorven. 
“Misschien lukt het over een tijd ook niet meer om 
onszelf te voeden of ons voort te planten”, voorspelt 
Van de Braak. Hij vreest echter dat we op dit mo-

ment medeplichtig zijn aan onze ondergang: “De 
vervuiling en de klimaatverandering zijn echt heel 
dramatische ontwikkelingen. We denken wel dat we 
overal een oplossing voor kunnen bedenken, maar 
het is nog maar de vraag of dat lukt.”

Het einde  Maar is de dood dan echt het 
einde? Als individu stopt het, denkt Jos de Mul. “Je 
zou troost kunnen putten uit het feit dat de atomen 
waaruit je bent opgebouwd voortbestaan in de le-
venloze en levende natuur, een soort pantheïstisch 
idee van dat je opgaat in het grote geheel. Zo’n 
kringloop lijkt me geen onaangename gedachte.” 
Maar, zegt hij ook: het is voor veel mensen moeilijk 
om een radicaal eind te accepteren. “We zouden 
toch graag onze geliefden weer terugzien na de 
dood.” 
“Biologisch gezien is de dood natuurlijk wel het 
einde”, vindt Jan Hoeijmakers. “Al kun je via je kin-
deren natuurlijk wel op een bepaalde manier door-
leven. En als menselijke soort leef je ook door.”
Overstijgen van de eindigheid kan ook via iets wat 
je nalaat, bijvoorbeeld je onderzoek. Hoeijmakers: 
“Van de wetenschappelijke kennis en de toepas-
singen die eruit voortvloeien kunnen alle komende 
generaties profiteren. Dat is ook een persoonlijke 
motivatie voor mij om veel energie in mijn onder-
zoek te stoppen.”
Het boek Evolutionary Psychology van Van de 
Braak komt volgend jaar uit: “Natuurlijk zal het 
niet eeuwig gebruikt worden, maar misschien dat 
nieuwe auteurs er weer wat uit halen, en studenten 
zich er wat van herinneren.”
Van de Braak – met pensioen, maar nog stug vijf 
dagen per week aan het werk - maakte het einde 
van zijn leven al eens bijna mee: halverwege de 
jaren tachtig kreeg hij een ernstig ongeluk. Na twee 
zware operaties moest hij weer opnieuw leren lopen. 
Hij denkt dat het besef dat we eindig zijn, de meeste 
mensen aanzet om gezond te leven en er tegelijker-
tijd zo veel mogelijk uit te halen. In zijn geval: zich 
behalve in sociologie ook verdiepen in biologie, 
economie, technologie, belastingrecht en psycho-
logie. Hij merkt dat de meeste mensen de dood eng 
vinden. “Maar het is denk ik goed om er op een 
bepaalde manier in te berusten. Zoals Darwin die 
vlak voordat hij doodging, zei: ‘Ik ben niet bang om 
dood te gaan.’” 

Hans van de Braak (1943) 
is universitair hoofddo-
cent Evolutionaire 
psychologie aan de 
Faculteit der Sociale 
Wetenschappen. Hij 
studeerde sociologie.

Jan Hoeijmakers (1951) is 
hoogleraar Moleculaire 
genetica aan het Erasmus 
MC en lid van de KNAW. 
Hij studeerde biologie.

Jos de Mul (1956) is 
hoogleraar Filosofie van 
mens en cultuur aan de 
Faculteit der Wijsbegeer-
te. Hij studeerde filosofie.

‘De atomen waaruit je bent opgebouwd, 
blijven bestaan; je gaat op in het grote geheel.’
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Ik wilde niet 
stoppen

Trudy Jansen (65) zag er ontzettend te-
genop om met pensioen te gaan. Ze 
had het nog veel te veel naar haar zin 
op het secretariaat van de Universi-
teitsbibliotheek, waar ze al 32 jaar vijf 

ochtenden per week werkte. Naar eigen zeggen be-
gonnen als ‘typegeit’ en in de loop der jaren uitge-

groeid tot allrounder. In de afgelopen maanden pro-
beerde ze niet teveel te denken aan 1 december, de 
dag waarop ze voor het eerst niet meer samen met 
haar man Henk – die ook in de UB werkt – vanuit 
Schiebroek naar Woudestein zou tuffen. 
Rationeel gezien heeft ze er vrede mee om te stop-
pen, omdat dat beter is voor haar gezondheid. Maar 
kijk je in haar hart, dan zal ze de bedrijvigheid en de 
fijne collega’s missen. Met de meiden onderling was 
het altijd zo gezellig, glimlacht ze. Trudy weet nog 
niet goed hoe ze die gapende leegte na haar pensioen 
gaat invullen. Gelukkig is december een feest-

maand. Op de kerstborrel van de UB is ze bijvoor-maand. Op de kerstborrel van de UB is ze bijvoor-maand. Op de kerstborrel van de UB is ze bijvoor
beeld van de partij om even bij te beppen met haar 
oud-collega’s. 
Ze kijkt ook wel uit naar de vrijheid die ze nu krijgt. 
En mits haar rug dat toelaat, wil ze tijd maken voor 
vrijwilligerswerk - liefst administratief, want daar is 
ze nu eenmaal goed in.
En stiekem droomt Trudy al van het moment waar-En stiekem droomt Trudy al van het moment waar-En stiekem droomt Trudy al van het moment waar
op ze met haar man nog vaker naar Engeland kan 
gaan, hun favoriete vakantieland. Sinds 1978 maak-
ten ze jaarlijks een paar keer de oversteek. Over 
twee jaar mag ook hij met pensioen. LJ (foto: RvdH)

Gestopt met… werken



Eindigheid 
volgens cartoonist 

Bas van der 
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In de meest recente film van de Deense cineast 
Lars von Trier, Melancholia, die dit najaar in de 
Nederlandse bioscopen draaide, wordt de aarde 
bedreigd door een losgeslagen planeet die op 
ramkoers ligt. Dit thema vormt het uitgangspunt 
vormt van duizenden films. Vaak met rampzalig 
resultaat – denk aan Deep Impact en Armageddon – 
maar Melancholia toont aan dat het een enkele keer 
ook een meesterlijke film kan opleveren. De reden is 
evident: een rampenfilm gaat niet over de ramp zelf, 
maar over de mensen die hem beleven.
Dat geldt ook voor de dood in films. Op de liefde 
na is er geen onderwerp dat zo uitvoerig in beeld is 
gebracht als het sterven. Van brute wraakacties in 
maffiafilms en westerns (Once Upon a Time in the 
West) tot melodramatische liefdesgeschiedenissen 
(The Notebook, The Curious Case of Benjamin 
Button). Voordat de dood ons raakt, moeten 
we genoeg om het leven geven. We moeten 
ons identificeren met de stervenden. Of met de 
achterblijvers (denk aan de eenzame Bambi, roepend 
om zijn moeder).
Wat is een leven waard, dat is de vraag waar 
het meestal op neerkomt. Daarbij geldt: hoe 
ingewikkelder het antwoord, hoe beter de film.

De Apocalyps
Vrouwen die geen kinderen meer kunnen krijgen 
(Children of Men, 2007), een aanval van collectieve 

blindheid (Blindness, 2008) of klimaatverandering 
(The Day After Tomorrow, 2004) – allemaal manie-
ren waarop Hollywood de wereld ten onder ziet gaan. 
Een top-5:

1. Een superdodelijk virus
Desolate landschappen en wanhoop bij de einzelgän-
gers die op zoek moeten naar een serum. Soms met 
kritiek op de wetenschap, die het virus heeft laten 
ontsnappen. Zie het meesterlijke Twelve Monkeys 
(1995), met Bruce Willis.

2. Zombies
Nergens gaan horror en komedie zo goed hand-in- 
hand als in de zombiefilm. Graaiende armen en ont-
ploffende hoofden. Van Romero’s klassieker Dawn of 
the Dead (1978) tot Zombieland (2009).

3. Een buitenaardse invasie
Films in dit genre verzanden niet zelden in nodeloos 
effectbejag. Maar in Invasion of the Body Snatchers 
(1978) gaat het goed.

4. Een kernramp
Heerlijk, zowel in het satirische Dr. Strangelove 
(1964) van Stanley Kubrick als in Mad Max 2: The 
Road Warrior (1981), dat zich afspeelt in een verdord 
Australië.

5. De macht van de machine
Verliezen wij het ooit van de computer? Zie The Ma-
trix (1999) en Terminator 2: Judgement Day (1991) – 
met overigens veel minder sterke vervolgen.

Op de valreep
Een paar seconden voor je laatste adem nog een be-
kentenis, liefdesverklaring of spijtbetuiging loslaten, 
het kan bijna alleen in films.
 “Luke...there is another...Sky...wal...ker...” 
- Yoda in Return of the Jedi (1983)

 “Never let go.” 
- Jack tegen Rose in Titanic (1997)
 
“Freedooooooom!”
 - William Wallace in Braveheart (1995)

 “My Precious! O, my Precious!” 
- Gollum in The Return of the King (2003)

 “Rosebud.” 
- Charles Foster Kane in Citizen Kane (1941)

 “I’m still standin you motherfuckers!” 
- Tony Montana in Scarface (1983)
 “And I get to tend the rabbits.” 
- Lennie in Of Mice and Men (1992)

...de film
De zoetste wraak en het meest tragische 
verlies op het witte doek. Van spaghettiwestern 
tot rampenfilm.              tekst Geert Maarse

Eindigheid 
in...

Mens vs. computer
Een van de beste sterfscènes aller tijden: het afsluiten van de intelligente supercomputer HAL 9000 in 
Stanley Kubrick’s sciencefictionfilm 2001: A Space Odyssey (1968)

>  HAL (met zachtmetalen compu-
terstem): “I’m afraid Dave…Dave, my 
mind is going…I can feel it…I can feel 
it…”

> “Good afternoon gentlem….I am a 
Hal 9000 computer…My instructor 
was Mr. Langley and he taught me 
to sing a song…If you like to hear it, I 
can sing it for you.”

>  Dave (zijn emotie wegslikkend): 
“I’d like to hear it HAL. Sing it for 
me.”

> HAL (met steeds lagere stem, en 
tergend langzaam): “Daisy, Daisy…
give me your answer too…I’m ha-alf 
crazy…all for the love of you.”

Melancholia
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De Rotterdamse uitgaans-
scene heeft het in 2011 flink te verduren ge-
had. In de media klonken kritische gelui-
den. Zo zou er te weinig aanbod zijn, was er 
het gemis van een gewichtig poppodium en 
moest een aantal uitgaansgelegenheden 
zelfs de deuren sluiten.
Spijtig, maar tegelijkertijd ook verfrissend. 
Want Rotterdam heeft er veel voor terug- 
gekregen. Jonge creatieven blazen het 
nachtleven nieuw leven in en hoewel het 
aantal discotheken in Rotterdam in twee 
jaar tijd is gehalveerd, begint de stad dank-
zij nieuwe initiatieven weer te bruisen. Dis-
co’s zijn uit, truttig en duf. In 2012 gaan we 
naar een van de nieuwe Rotterdamse cultu-
rele poppodia, of zetten we de bloemetjes 
buiten in een onconventioneel uitgaanspa-
radijs. 

Het nieuwe uitgaan
Eind april sloot Catwalk. De club werd in 
de undergroundscene geroemd en ontwik-
kelde zich al snel tot een toonaangevende 
tent. Een niet nader te noemen biermerk dat 

de geldkraan dicht zou hebben gedraaid – 
en wellicht op z’n minst de schijn dat de 
halve Rotterdamse onderwereld er kind aan 
huis was - heeft Catwalk de kop gekost. 
Maar er was al snel licht aan het einde van 
deze voetgangerstunnel aan het Weena. In 
november opende de club opnieuw haar 
deuren. Dit keer onder de naam Toffler. 
Met vooruitstrevende elektronische muziek 
moeten 21-plussers zich hier helemaal thuis 
gaan voelen. 
2011 betekende ook het einde voor dé  Rot-
terdamse jazzclub Dizzy. Veel grote jazz-
muzikanten traden er al sinds 1977 op. 
Hoewel, het einde, Dizzy wordt – als alles 
goed gaat- nog dit jaar opnieuw geopend, 
zo is te lezen op hun site. Jazzliefhebbers 
die daar niet op wilden wachten, konden 
gelukkig snel terecht in het nieuwe jazzpo-
dium BIRD. Daar wordt deze maand nog 
voor het eerst de Roffa Swing Salon georga-
niseerd. Swingdansen is momenteel hele-
maal hot & happening in Rotterdam. En al 
is deze jazzy dansvorm al zo oud als de weg 
naar Kralingen, het belooft dé danstrend 
van 2012 te worden.
Rotterdam werd dit jaar nog twee nieuwe 
stapplekken rijker:  Perron en Vief + Vuig.  
Poppodium Perron is gevestigd in een leeg-
staand, oud postgebouw aan de 

Schiestraat, gelegen aan het spoor. Op de 
agenda staan  ieder weekend de mafste 
happenings gepland, zoals Disneyland en 
het vroegtijdige oud & nieuw feest 
BOEMM XL. Vief + Vuig (aan de Kruis-
kade) presenteert vuige clubavonden in een 
kelder, maar je kunt er ook eten. In het 
weekend gaan de feesten door in een after 
party, gevolgd door een lekker ontbijtje bij 
‘Vief’.
Dat niet ieder afscheid definitief is, bewij-
zen ook partygoeroes Ted Langenbach en 
Pietra Ligura. Na een publiekspauze van 
vier jaar brengen zij Now & Wow  terug in 
Rotterdam. Het sluiten van de club met 
deze naam, begin 2007, wordt door velen 
gezien als het begin van de teloorgang van 
het Rotterdamse uitgaansleven. Nog net in 
2011 komen ze met het Now & Wow Fest, 
een multidisciplinair feest met scherpe 
randjes, mode  en performance art in de 
Maassilo. De bedoeling is dat het een te-
rugkerend evenement wordt. Wie een dans-
je wil wagen, moet bedenken dat het geen 
standaard feestje is. De doorbitch moet je 
binnenlaten. Iets leuks uit je kast trekken is 
dus wenselijk. 

Creatief met mode
Vooruitstrevende danceparty’s, maar ook 

Hot, happening 
of echt passé
Voor welke uitgaanstenten betekende 2011 
het einde? Voor welke trends? Maar vooral: 
wat kunnen we voor 2012 verwachten? 
Lifestyle-redacteur Iris Withuis praat je bij. 

tekst Iris Withuis

Hot, happening
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het doorzetten van de crisis, maken dat 
mode het komende jaar draait om drie din-
gen: creativiteit, kwaliteit en duurzaam-
heid. Felle kleuren zijn in, voor mannen én 
vrouwen. Geel en oranje zijn bovendien niet 
langer zomerkleuren (denk: wintergeel en 
warm oranje). Sombere kleuren zijn juist 
helemaal geweest.
Mode hoeft overigens niet van ver te ko-
men, want in Rotterdam barst het van het 
creatieve talent. Sjaals, mutsen en cols zijn 
deze winter helemaal hot. Een mooie niet-
kriebelende sjaal bestel je bijvoorbeeld ge-
woon bij Roos Roffa. En bij Granny’s Finest 
tik je ontwerpen op de kop van jonge crea-
tieven die door Rotterdamse senioren wor-
den gebreid. Technieken uit grootmoeders 
tijd (breien en haken) sluiten helemaal aan 
op de duurzaamheidstrend. Evenals tupper-
wareparty’s voor tweedehandskleding.
De grote designers deden het in 2011 mas-
saal met fruit. Maar was je deze zomer nog 
hip met een banaan op je trui, in 2012 wor-
den kledingstukken versierd met groente.
Aan de Uggs-hype lijkt voorlopig maar 
geen einde te komen. Begin november be-
richtten de kranten dat ons land wordt 
overspoeld met nepvarianten, gemaakt van 
de vacht van schattig uitziende wasbeer-
hondjes. Deze beestjes worden met knup-

pels geslagen en levend gevild. Kun je geen 
echte Uggs betalen, ga dan dus niet voor 
nep. Nog beter zou het mijns inziens zijn als 
deze hele pantoffelrage voorgoed overwaait.  

Koken met apps
Een avondje uit eten gaan heeft in 2011 
enorm aan populariteit verloren. En als we 
al gaan, trekken we alleen onze portemon-
nee in creatieve restaurants met kwalitatief 
goed eten. Zomaar ergens koffiedrinken be-
hoort eveneens tot het verleden. In het nieu-
we jaar drinken we alleen nog ‘echte’ koffie. 
Bijvoorbeeld van Paul Sharo, beter bekend 
als ‘de man met bril’, met zijn gelijknamige 
koffielabel Man Met Bril Koffie (MMBK). 
Overigens zijn theezakjes uit, en is losse 
kruidenthee in.
Misschien is het een crisisverschijnsel, 
maar thuis aan de slag gaan in de keuken is 
hot. Zonder hulp van kookboeken welis-
waar, want die zijn juist weer passé. Koken 
met apps is de nieuwe tendens. Voor recep-
ten grijpen we massaal naar onze mobiele 
telefoons en tablets. Daarnaast willen we 
natuurlijk voorkomen dat het kerstdiner 
nog maanden te zien is op onze heupen en 
daarom gebruiken we de Eet Wijzer-app 
van Het Voedingscentrum. Deze applicatie 
staat in verbinding met de agenda in je 

smartphone en geeft op basis van de af-
spraken die daar in staan voedingstips. 
Heb je dus een kerstetentje op de agenda 
staan, dan verschijnt er bijvoorbeeld een 
bericht op je beeldscherm met het advies 
het toetje te delen.

Bye bye BlackBerry 
Een sms'je sturen is eigenlijk in 2011 al 
enorm ouderwets, maar in 2012 is 
Whatsapp écht het enige alternatief. Pin-
gen is namelijk – evenals de hele BlackBer-
ry-trend - definitief voorbij. Komend jaar 
hoor je er alleen bij met een iPhone of An-
droid. Je bent bovendien hopeloos uit de tijd 
wanneer je nog een telefoon bezit zonder 
touchscreen.
Tot slot  kwam in 2011 ook een eind aan 
onze privacy. Met z’n allen laten we steeds 
meer digitale sporen achter. Geheimen be-
staan niet meer en onze social mediaprofie-
len vertellen iedereen die het weten wil pre-
cies wie we zijn. Hoewel de digitalisering 
ook in 2012 blijft doorgaan, worden we ons 
steeds bewuster van de keerzijde hiervan. 
Er zal onvermijdelijk een tegentrend ont-
staan. Met papieren post en we lopen eens 
wat vaker bij anderen langs. En heel mis-
schien worden we in 2012 zelfs wel Face-
book-moe. 

smartphone en geeft op basis van de af-smartphone en geeft op basis van de af-smartphone en geeft op basis van de af 2012 goed 
beginnen?
EM & Rotown 
geven kaartjes 
weg
> 2x2 kaarten: 
Go Back To The Zoo (10 jan)
> 2x2 kaarten: 
James VIncent McMorrow 
(16 jan)
> 2x2 kaarten:
 Blaudzun (29 jan)

Beschrijf voor 2 januari op 
de facebookpagina van EM 
naar welk concert jij wilt 
en waarom. Degenen met 
beste motivaties winnen 
de tickets.

www.facebook.com/
erasmusmagazine
meer info over de bandjes: 
www.rotown.nl
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> 1. Dodendans van de Duitser 
Hartmann – what’s in a name – 
Schedel. (1440 – 1514). Het is een 
pentekening uit de zogeheten ‘Kroniek 
van Neurenberg’.

>2. Het Laatste Oordeel (ca. 1486 of 
later) van Jheronimus Bosch (ca. 1450 
– 1516).  Dit prachtige drieluik is te 
bewonderen in het Groeningemuseum 
in Brugge. Bosch mocht graag 
narigheid schilderen, zoals de 
zondvloed, de hel, en kruisigingen. 

> 3. Een van de specialisaties van de 
meesters van de Zuid-Nederlandse 
school uit de zestiende eeuw waren de 
zogeheten vanitas-voorstellingen (het 
Latijnse vanitas betekent ijdelheid dan 
wel vergankelijkheid), stillevens met 
minimaal één schedel zeg maar. Deze 
zijn van respectievelijk Pieter Claesz. 
(1597/1598 – 1660) en een onbekende. 

> 4. De Hollandse School, uit 
diezelfde eeuw, mocht graag 
kruisigingen verbeelden. Zoals 
in dit geval ‘De kruisiging van 
Christus’(1550) van Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen (ca. 1470 – 1533).

> 5. In de zeventiende eeuw waren 
de Hollandse meesters nog steeds 
gecharmeerd van schedels, vaak 
vergezeld van een bosje vergane 
bloemen of een uitgeblazen kaars. 
Aelbert Jansz. van der Schoor (1603 – 
1670) maakt het wel heel bont met een 
half dozijn hoofden (1672).

> 6. Waarschijnlijk de bekendste 
voorstelling van het Laatste Oordeel 
is de fresco van Michelangelo in de 
Sixtijnse Kapel (1541). Niet geheel tot 
genoegen van het Vaticaan was er veel 
naakt te zien op de muurschildering. 
Dus werden de bloteriken een kleine 
kwart eeuw later van vijgenbladeren 
voorzien. 

> 7. De Parijse schilder Jacques-Louis 
David (1748 – 1825) heeft een paar 
beroemde sterfgevallen op het doek 
gezet, waaronder die van Socrates 
(1787) en die van de in bad vermoorde 
Jean-Paul Marat (1793) hieronder.  

> 8. Eerstejaars studenten 
kunstgeschiedenis krijgen het allemaal 
te horen. Hét voorbeeld van een 
schilder die bezig is met het thema 
eindigheid, is de Duitse romanticus 

Caspar David Friedrich (1774 – 1840). 
Hier zien we ‘Rabenbaum’ (1822).

> 9. Ook geen vrolijke frans was de 
expressionist Francis Bacon (1909 
– 1992), die in 1944 een ware hype 
creëerde met ‘Three Studies for Figures 
at the Base of A Crucifixion’. Daarna 
volgde een hele reeks schilderijen van 
misvormde figuren en kadavers. Van 
de opbrengst ging hij naar het casino.  

> 10. Inderdaad: dit is geen schilderij 
maar een platina-afgietsel, belegd met 
8601 diamanten van Damien Hirst 
(1965), die ook graag dieren in de 
formaldehyde mag dopen. Hij gaf het 
de titel ‘For the Love of God’ en het 
schijnt een statement te zijn tegen of 
voor iets. 

...de schilderkunst
Eindigheid, vergankelijkheid en de dood vormen door de eeuwen 
heen een tamelijk veelvoorkomend onderwerp binnen de schilder-
kunst – hoe kan het ook anders. Een – helaas – summiere collectie 
van zeshonderd jaar dood op doek.                                 tekst Gert van der Ende

Eindigheid 
in...



Hij mist het 
optreden wel
Hij mist het 
optreden wel
Hij mist het 

Otto Esser (24) – masterstudent In-
ternational Management - hield 
ervan om met zijn rock- en funk-
band Island Stone zelf het feestje 
te maken. Volgens hem is samen 

muziek maken de ultieme vorm van teamsport. In 
de hoogtijdagen trad hij eens per maand op met 
studiegenoten Mark van der Maas, Stijn van Zon 
en Mathijs van Dalsen. Vaak was dat op feestjes 
van studie- of studentenverenigingen. Ondanks 
het succes is de band in mei gestopt. Otto noemt 
het een van de afgesloten hoofdstukken in zijn 
studententijd en is er niet rouwig om. De zanger 
kijkt juist met een grote grijns terug naar de bij-
zondere periode met de band en het afscheidsop-
treden op 13 mei in De Beurs. In een stampvolle 
zaal - alle vrienden en bekenden van de band wa-
ren erbij – speelden de studenten nog eenmaal 
hun complete repertoire. Iedereen ging los, er 
werd zelfs op de bar gedanst.
Niet door onenigheid, maar om praktische rede-
nen is de band na drie jaar uit elkaar gegaan. De 
bandleden zijn afgestudeerd - of bijna - en trekken 
de wijde wereld in. Otto gaat naar Afrika om sta-
ge te lopen bij Heineken als hij in februari zijn 
masterscriptie bij PricewaterhouseCoopers af-masterscriptie bij PricewaterhouseCoopers af-masterscriptie bij PricewaterhouseCoopers af
rondt. Als de bandleden allemaal in Nederland 
waren gebleven, zou hij gewoon nog zingen in de 
band, denkt hij. Overigens krijgt Island Stone nog 
steeds verzoekjes om op te treden op feestjes of 
zelfs bruiloften. Misschien komt het er nog eens 
van, want optreden mist Otto wel. Tegelijkertijd 
zou het vele oefenen nu niet meer in zijn agenda 
passen. LJ (foto: RvdH)
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Gestopt met… band



Eindigheid 
volgens fotograaf 

Levien 

Willemse
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AAN ALLES 




