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TOPPERS IN DE MEDIA
Het is een virus – Ab zal het ongetwijfeld kunnen beamen – lijstjes ma-
ken aan het einde van het jaar. Waar het vandaan komt, ik zou het niet 
weten, maar in december zijn de top-zoveels alom vertegenwoordigd. 
Ieder zich enigszins zelfrespecterend medium komt ermee. Met de hon-
derd invloedrijkste mensen van Nederland (Beatrix, Sonja Bakker), of de 
grootste sportmensen (Lornah, Sven), of de naarste gebeurtenissen van 
het jaar (wedstrijden van het Nederlands Elftal, fantasieloze Kerstpak-
ketten, files, weer geen sneeuw), of de spraakmakendste politici (al-
lemaal, of allemaal niet), of de meest heilloze missies (Uruzgan, Darfur, 
België, Irak), of de meest ondemocratische staten (China, Rusland, Zim-
babwe, Soedan, Saoedi-Arabië, Cuba, Iran, Noord-Korea, Pakistan etc.), 
of de muziek top-2000 aller tijden (Queen, Boudewijn de Groot), of de 
beste middelbare school (de witste), of ga zo nog maar even door.

Door het jaar heen duiken er ook wel lijstjes op, onder noemers als 
AKO-literatuurprijs Quote-top-100 of Times-ranking, maar voor de echte 
explosie moet men wachten tot de laatste maand van het jaar. Wij van 
Erasmus Magazine doen dit jaar maar eens mee met een eigen top: die 
van mediaoptredens van wetenschappers van de Erasmus Universiteit. 
Dat resulteerde in een waslijst van academici die hun intelligente be-
spiegelingen in 2007 rondstrooiden aan tafel gezeten in praatprogram-
ma’s of als auteur van dagblad- en tijdschriftcolumns. Die hun bespiege-
lingen verwoordden voor damesbladen, op weblogs of in obscure lokale 
sufferdjes. Die hun gewag maakten in vakbladen of  zich hulden in de 
hoedanigheid van expert tijdens tv-journaals. 
Zoals elke lijst, is ook de onze uitermate discutabel, maar dat mag de 
pret nooit drukken.
Het gaat erom wie erin staan. Dat zijn onder anderen Maria, het kanon 
van de canon; Ab, de schrik van iedere kip die niest; en Ruut alias Guus 
Geluk, mede dankzij het feit dat hij langs een feministische meetlat 
werd gelegd. Maar natuurlijk ook Ko, die nooit te beroerd is om om acht 
uur de NOS-studio met een bezoekje te verblijden; Rinus, die alles weet 
van politiek op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau; huisfi-
losofen Jos en Awee, gespecialiseerd in mediagenieke onderwerpen als 
porno, verveling, computergames en problemen met gezinsvoogdij; Ta-
riq, die al meer vliegkilometers heeft gemaakt dan een gepensioneerde 
piloot; duurzame Jan, innovatieve Henk en belastingexperts Leo en Peter. 
En dan staan Godfried, Steven, Justus of Harald er nog niet eens in! Maar 
we zullen wel meer mensen over het hoofd hebben gezien. Nochtans is 
zelfs dit lijstje al imposant genoeg.

Maar goed, ik kan me ook weer niet te veel laten meeslepen door deze 
vlaag van corporate spirit. Dat zal wel door legionella, de ophanden zij-
nde overdosis kerstborrels en de reorganisatienaweeën komen. Goede 
vakantie en tot in 2008.

Gert van der Ende

Commentaar
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Comazuipen
Jongeren drinken op steeds jongere leeftijd 
steeds grotere hoeveelheden alcohol. Het 
kan bijna niet anders of dit leidt tot ernsti-
ge hersenschade. Dat valt echter mee, zegt 
psycholoog Ingmar Franken. De kans dat 
deze jongeren verslaafd raken aan alcohol 
is wél groot.

Scripties zijn goud 
waard, maar niemand 
komt cashen
Van de tienduizenden studenten die 
jaarlijks hun afstudeerscriptie inleveren, 
dingen er maar weinig mee naar de vele 
scriptieprijzen die er te winnen zijn. Het 
aantal inzendingen – en het niveau – is 
vaak zo laag dat sommige prijzen niet eens 
worden uitgereikt.

Academici en hun 
echte leven
In de donkere dagen voor Kerst overvalt 
nogal wat mensen het gevoel dat ze eens 
hun biografi e zouden moeten schrijven. 
In de regel kunnen zij echter niet zo goed 
schrijven, en belangrijker nog: is hun leven 
wel de moeite waard om beschreven te wor-
den? Die vraag zou je nog nadrukkelijker 
over academici kunnen stellen. Hun leven 
speelt zich af met en tussen boeken. Wat 
maken zij nu eigenlijk mee? Een kerstessay 
van Gijs van Oenen.

Madonna Verona
‘De Santa Anastasia staat in de steigers. Ik 
loop een willekeurige zijstraat in. Lopen, 
wat kun je anders doen als je alleen bent in 
een vreemde stad? Eenzame mensen heb-
ben afgetrapte schoenen.’ Een kerstverhaal 
van Ernest van der Kwast met als decor 
een nachtelijk Verona.

Ranking the stars
Welke EUR-wetenschappers zorgden voor 
reuring en duiding in de media in 2007? 
EM maakte een ranking en interviewde 
zes genomineerden over het belang dat zij 
aan de media hechten en hun ervaringen 
met de pers. Wat zijn de do’s en dont’s om 
volgend jaar zelf een plekje op de lijst te 
bemachtigen, zonder uw wetenschappelijke 
geloofwaardigheid te verliezen?

The Global Christmas 
Spirit
All over the globe, Christmas is spreading 
a sparkling and peaceful spirit. But what 
does Christmas mean to the different peop-
les around the world? EM interviewed six 
students from different countries to fi nd 
out more about the way Christmas is cele-
brated around the world.



Jongeren drinken op steeds jongere leeftijd steeds grotere hoeveelheden al-
cohol. Een dertienjarige die geregeld een stuk in zijn kraag zuipt en er zelfs 
door in coma raakt, is al lang geen uitzondering meer. Het kan bijna niet 
anders of dit leidt tot ernstige hersenschade. Dat valt echter mee, zegt psy-
choloog Ingmar Franken, maar de kans dat deze jongeren verslaafd raken 
aan alcohol is wél groot. tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Dr. Ingmar Franken 
studeerde gezondheids-
wetenschappen aan de 
Universiteit Maastricht. 
Hij promoveerde aan 
de Universiteit van 
Amsterdam op zijn 
onderzoek naar de 
neurobiologische en cog-
nitieve aspecten van ver-
slaving. Sinds vijf jaar 
is hij verbonden aan 
de faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de 
Erasmus Universiteit. 
Aanvankelijk als univer-
sitair docent Klinische 
en Biologische Psycho-
logie en sinds 2006 als 
universitair hoofddocent 
Klinische Psychologie.
Franken sleepte dit 
jaar de Vidi-subsidie 
van de Nederlandse 
Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek 
(NWO) in de wacht voor 
zijn onderzoek naar de 
werking van de hersenen 
als er sprake is van een 
verslaving.

         De kwestie
De gemiddelde acht-
tienjarige zal geregeld 
een biertje drinken in 
de kroeg. En misschien 
zal een veertienja-
rige stiekem eens een 
Breezertje drinken 
met vrienden. Maar 
tieners die elk weekend 
voor de lol enorme 
hoeveelheden alcohol 
achterover slaan, dat is 
niet meer normaal. Een 
avondje ‘comazuipen’ 
– gemeenschappelijk 
overmatig drinken - kan 
fatale gevolgen hebben. 
Dat bleek eerder dit 
jaar in Berlijn waar een 
zestienjarige scholier 
na 52 glazen tequila in 
coma raakte en over-
leed. En ook in ons land 
horen we steeds meer 
over uitwassen en wordt 
er nu nagedacht over 
maatregelen. 

COMAZUIPEN
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s comazuipen een trend aan het worden in Nederland? 
“Het is wel duidelijk dat jongeren steeds jonger en ook 
steeds vaker gaan drinken. Van de andere kant weet ik 
niet of je je daar per se heel erge zorgen over moet ma-

ken. De berichtgeving in de media hierover vind ik soms een 
beetje overtrokken. Er wordt dan gezegd dat jongeren door dit 
overmatige drinken hersenbeschadigingen oplopen. Maar als je 
gaat bekijken op welke wetenschappelijke basis die uitspraken 
zijn gestoeld, dan is die heel erg mager. Alle onderzoeken die 
worden aangehaald, zijn bovendien gebaseerd op onderzoek bij 
dieren. Natuurlijk, als je jezelf in een coma zuipt, kan dat nooit 
goed zijn voor je hersenen. Maar de schadelijkheid van heel veel 
drinken op jonge leeftijd is nog niet bewezen.”

Hersencellen sterven toch af als je heel veel drinkt? “Nee. Wat 
wel zo is, is dat mensen een veel groter risico lopen om een ver-
slaving te ontwikkelen als ze al jong veel drinken. Dat is dus echt 

een risicofactor voor de rest van hun leven. Maar dat je echt din-
gen stuk drinkt, zoals mensen zich dat soms voorstellen, dat ge-
beurt pas na jarenlange verslaving en heel grote hoeveelheden 
drank. Het is niet zo dat er meteen dingen kapot zijn als je een 
keer bent uitgeweest en je gigantisch veel hebt gedronken.”

Wat voor soort jongeren zijn het meest ontvankelijk voor overma-
tig drinken? “Ik onderzoek de psychologie en de biologie van de 
hersenen. Vanuit die optiek kan ik daar wel iets over zeggen. Er 
zijn mensen die heel erg sensation seeking zijn. Die zijn op zoek 
naar externe prikkels die een soort spanning of plezier geven. 
Dat soort mensen voelt zich meer aangetrokken tot binge drin-
king – zoals ze drinken in grote hoeveelheden noemen – dan 
mensen die een beetje teruggetrokken of timide zijn.”

Is er een verklaring voor dat het voornamelijk jongeren zijn die 
zich met dat ‘comazuipen’ bezighouden? “Vroeger dachten we 
dat de hersenen op de leeftijd van dertien à veertien jaar waren 
uitgegroeid. Sinds kort weten we echter dat de frontale cortex, 
het voorste deel van de hersenen dat heel belangrijk is bij het 
plannen en reguleren van gedrag en het afremmen van bepaalde 
impulsen, dan nog lang niet is uitontwikkeld. Het duurt onge-
veer tot je 21ste voor dat stuk hersenen is volgroeid. Dat kan ver-
klaren waarom dit gedrag vooral bij jongeren voorkomt.”

Hoe werkt dat precies? “Die frontale cortex zorgt normaal ge-
sproken voor de rem op gedrag. Volwassen mensen drinken ook 
wel eens een biertje, maar die frontale cortex zegt als het ware: 
‘Morgen moet je werken’ of: ‘Je moet voor je kinderen zorgen’, 
noem maar op. Dus die verzint allerlei redenen om niet verder te 
drinken. Bij kinderen is die structuur nog niet helemaal uitont-

wikkeld. Zij missen die rem, waardoor ze kunnen doorschieten in 
hun gedrag. Dat verklaart echter nog niet waarom jongeren nu 
veel meer drinken dan tien jaar geleden. Dat zal meer met socio-
logische factoren samenhangen, met de veranderende maat-
schappij waarin jongeren meer onder druk staan. Stoer doen, er-
bij willen horen, de invloed van de reclame en van andere media, 
dat speelt allemaal een rol. Maar dat is niet helemaal mijn onder-
werp.”

Is er een oplossing voor deze drankproblemen onder jongeren? 
“Massamediacampagnes waarin wordt gezegd dat je hersenen 
beschadigd raken door overmatig drinken, zetten in ieder geval 
geen zoden aan de dijk. Je moet mensen niet bang maken met ir-
reële en angstaanjagende informatie. Dat heeft heel weinig ef-
fect. Je kunt beter gerichter op scholen jongeren bezoeken en ge-
richte gedragsveranderingen bewerkstelligen. Of de prijs ge-
woon omhoog doen, dat helpt ook heel vaak. En ervoor zorgen 

dat alcohol lastig verkrijgbaar is voor jongeren, dus de mini-
mumleeftijd om drank te kunnen kopen, opschroeven.” 

Werkt dat echt? “Er zijn altijd mensen die dit soort probleemge-
drag blijven vertonen. Maar ik denk dat het nog veel erger zou 
zijn als je helemaal geen regels hebt.” 

Zal deze trend zich voortzetten, of is dit comazuipen een storm in 
een glas water? “Dit soort ontwikkelingen fluctueert. Ik heb niet 
het idee dat dit nu heel erg uit de hand gaat lopen. Je krijgt altijd 
een soort tegenreactie waarbij men de normen weer een beetje 
probeert bij te stellen. Dat zie je nu ook gebeuren in de politiek 
met die discussie over het verhogen van de minimumleeftijd voor 
het kopen van alcohol.
Ik denk dat de rol van de ouders hierin ook belangrijk is. Op het 
moment dat ouders zich bewust zijn van deze problemen, gaan 
ze het gedrag van hun kinderen misschien wat meer in de gaten 
houden. Als je kind geregeld dronken thuis komt, moet je daar 
wat aan doen.”

Drinken door jongeren is dus niet zonder gevaren? “Het is vooral 
gevaarlijk als alcoholdrinken functioneel wordt. Op het moment 
dat jongeren gaan drinken, omdat ze daarmee met stress kunnen 
omgaan, of omdat ze met een paar biertjes op niet meer verlegen 
zijn, dan leren ze als het ware dat stress en verlegenheid zijn op 
te lossen met alcoholgebruik. Drinken wordt dan een soort tech-
niek die ze de rest van hun leven bij zich dragen. Dat kan op late-
re leeftijd leiden tot nog meer drankgebruik.” 

I

‘Massamediacampagnes waarin wordt gezegd 
dat je hersenen beschadigd raken door overmatig 
drinken, zetten in ieder geval geen zoden aan 
de dijk’
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DIEREN-
BESCHERMING 
WIL APARTE 
GEDRAGSCODE 
VOOR 
STUDENTEN
De studentengezelligheidsverenigingen 
reageren positief op het voorstel van de 
dierenbescherming om gezamenlijk een 
gedragscode ‘student en dier’ op te stellen. 
Studentenorganisatie ISO zit daar niet op te 
wachten.

Aanleiding voor het voorstel is de aanhoudende 
berichtgeving over dieren die worden mishan-
deld bij ontgroeningsrituelen. Zo kwamen er 
zieke geiten terecht op de stoep van een Am-
sterdams studentenhuis en werden er levende 
goudvissen opgedronken.
Preses Veerle Rohof van de Landelijke Kamer 
van Verenigingen (LKVV) staat welwillend 
tegenover het verzoek. “Als het aan ons ligt 
worden er helemaal geen dieren gebruikt bij 
ontgroeningen.” ISO-voorzitter Bastiaan Verweij 
wil ook best om de tafel met de inspectie, maar 
vindt een aparte gedragscode eigenlijk onzin. 
“Studenten moeten zich gewoon aan de wet hou-
den, dus een aparte code is nergens voor nodig.” 
Overigens heeft de LKVV al een gedragscode 
over ontgroeningsrituelen. Universiteiten en 
hogescholen zien er op toe dat de gezelligheids-
verenigingen zich daar ook aan houden. Anders 
kan een instelling subsidies stopzetten en de 
beurzen van bestuurders bevriezen. Dat gebeur-
de dit jaar nog in Delft, waar ‘feuten’ zouden zijn 
mishandeld bij een ontgroeningsritueel van het 
Delftsch Studentencorps.HOP

LEGIONELLA MOEILIJK TE PAKKEN
In een uiterste poging om de legionellabacterie in het waterleidingstelsel van het sportgebouw te 
bestrijden, is besloten een ionisator te installeren. Deze dure installatie van negentigduizend euro 
creëert een milieu waarin de bacterie niet kan overleven.

Tot drie keer toe is er in het sportgebouw legionella 
geconstateerd. In april van dit jaar werd de bacterie 
voor het eerst ontdekt. Een chemische reiniging ver-
dreef de legionella uit het waterleidingstelsel, maar 
niet voorgoed. In juni dook de bacterie opnieuw op. 
Onderzoek van het leidingenstelsel om de bron van 
de besmetting te traceren, leverde niets bruikbaars 
op. Het bleef symptoombestrijding.
Het enige middel dat legionella structureel weg-
houdt, is een watermilieu met zilver- en koperionen, 
vandaar de aanschaf van een ionisator. Voor een 
dergelijk ingreep is echter een vergunning nodig.  
Bovendien duurt het een paar maanden voordat 
zo’n installatie effectief wordt. Hierdoor kon de le-
gionellabacterie in november opnieuw toeslaan. De 
directeur van het sportgebouw, Simone Wolthuis, 
garandeert echter dat driemaal scheepsrecht is. Zij 

gaat ervan uit dat vanaf 1 januari een legionella in-
vasie niet meer mogelijk zal zijn.
Ondanks de besmettingsperikelen blijft het sport-
gebouw volgens Wolthuis intensief in gebruik. 
“Het sporten gaat gewoon door, alleen enkele kleed-
kamers zijn afgesloten omdat daar niet gedoucht 
mag worden.” Toch is niet iedereen even gerust over 
de gang van zaken. Zo is er kritiek op de wijze 
waarop sporters geïnformeerd zijn over de aanwe-
zigheid van de bacterie, die zou niet afdoende zijn. 
Een brief aan alle sportkaarthouders zou zorgvuldi-
ger zijn geweest. Wolthuis heeft daar na overleg met 
de GGD niet voor gekozen, omdat de kans dat 
sporters iets oplopen vanwege de bacterie volgens 
de GGD heel klein is. Informeren via het internet en 
door middel van posters kreeg daarom de voorkeur.
MG 

2008 wordt een legionellavrij jaar, want driemaal is wel genoeg, bezweert sportgebouwdirecteur Wolthuis.       (foto: RvdH)

HOGERE EINDEJAARSUITKERING 
EN MINDER VERLOF
Medewerkers van de universiteiten gaan er tot maart 2010 in totaal met 9,65 procent in salaris op 
vooruit. Dat is inclusief een hogere eindejaarsuitkering, die vanaf 2009 gelijk staat aan een ‘der-
tiende maand’. In ruil daarvoor moeten wel twee vrije dagen worden ingeleverd.

Dat is na drie weken van CAO-onderhandelingen 
voor de universiteiten de defi nitieve uitkomst. De 
leden van werknemersbond Abvakabo/FNV stem-
den met 85 procent voor het nieuwe akkoord. 
De eindejaarsuitkering is nu 3 procent. Die wordt 
stapsgewijs verhoogd tot 8,3 procent in 2009. In 
contrast met de forse verhoging van de eindejaars-
uitkering blijft de stijging van het maandloon tame-
lijk summier: in 2008 en 2009 stijgt het salaris res-
pectievelijk met 1,75 en 1,6 procent. Elke werkne-
mer levert bovendien in 2008 en 2009 een verlofdag 
in, ten gunste van een salarisverhoging van twee-
maal 0,5 procent. Het is mogelijk om de verlofda-
gen terug te kopen, door één procent over twee jaar 
in te leveren. Dat is ‘geen sigaar uit eigen doos’ vol-
gens Marieke van den Berg van de werknemersor-
ganisatie Abvakabo: “Feitelijk is de loonsverhoging 
8,65 procent. Daarmee zitten we nog altijd boven de 
looneis van 3,5 procent per jaar.” 
Abvakabo is al met al tevreden over het resultaat. 

De tenure tracks, de prestatiecontracten, worden nu 
ook opgenomen in de CAO. En elke postdoc krijgt 
een ‘rugzakje’, goed voor duizend euro per jaar ex-
tra. Wel betreurt Van den Berg dat de toeslag die 
een werknemer krijgt voor werken na zes ’s avonds 
is afgeschaft. Die gaat pas in na acht uur. 
Verder worden een ‘levensfasebewust personeelsbe-
leid’ en zogenaamde ‘functiecontracten’ in het leven 
geroepen; wensen van werkgeversorganisatie 
VSNU. Een wetenschapper moet de mogelijkheid 
hebben zijn eigen tijd in te delen. Hij of zij kan er 
dan voor kiezen om in het vervolg afgerekend te 
worden op een lijst met te behalen resultaten. Een al 
te secure verantwoording voor zijn of haar werktij-
den en verlof wordt dan minder belangrijk. 
Voor 1 juni 2009 moet een onderzoek afgerond zijn 
dat als basis zal fungeren voor een levensfasebe-
wust personeelsbeleid. Dit beleid moet in de vol-
gende CAO de huidige 60+ regeling en de algeme-
ne seniorenregeling vervangen. HOP/DR

KERSTPAKKETTEN 
EUR 2007
Ook dit jaar is het mogelijk uw kerstpakket aan 
een goed doel te schenken.
U kunt uw pakket afgeven bij Diana Hoek, afde-
ling Interne en Externe Betrekkingen in het 
E-gebouw, kamer E 02-28. De beschikbaar gestel-
de pakketten zullen bij de Voedselbank worden 
afgeleverd. GE
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De reorganisatie nogmaals vertragen, was voor het 
merendeel van de medewerkers die door de 
Dienstraad zijn geraadpleegd, geen optie. De mees-
te mensen wensen een einde aan de lange periode 
van onzekerheid, die twee jaar geleden begon. Toen 
werd naar aanleiding van het ‘Rapport-Berenschot’ 
de herstructurering van het Bureau al aangekon-
digd.
Verder uitstel zou volgens Albert Vogel, voorzitter 
van de Dienstraad, ook kunnen leiden tot een in-
greep van de Raad van Toezicht, zoals eerder in 
september 2006 gebeurde. Vogel ontwijkt deze stap 
liever, omdat hij vermoedt dat het reorganisatiepro-
ces dan op rigide wijze doorgevoerd zal worden. 
Het schrikbeeld van de reorganisatie zoals bij de 
Technische Universiteit Delft staat hem daarbij 
voor ogen.
De grootste teleurstelling van de Dienstraad is wel 
dat de reorganisatie van het BvdU in feite een grote 
efficiency-operatie is. Dit vindt de raad niet de be-

oogde oplossing voor de problemen die het rapport 
van Berenschot ooit signaleerde. Kernpunten daar-
in waren volgens de Raad: de attitudeproblemen 
tussen centraal (BvdU) en decentraal (de facultei-
ten), een zwakke besturingsfilosofie en te weinig 
aandacht voor strategische beleidsontwikkeling . 
Alleen voor dit laatste punt voorziet het huidige re-
organisatieplan in een adequate aanpak, aldus 
Vogel. “Het ‘wij-zij gevoel’ overwinnen kan niet al-
leen door het BvdU op te heffen en de ondersteu-
nende diensten onder te brengen in ‘Shared Service 
Centra’ waarin het ondersteunend personeel van de 
faculteiten niet participeert. Communicatie- 
stoornissen los je niet op door slechts van één partij 
veranderingen te vragen.”
Vanwege de instemming van de Dienstraad, waar-
aan overigens een aantal voorwaarden zijn gekop-
peld, kan het reorganisatieproces verder zoals ge-
pland. De sollicitatiegesprekken met de onafhanke-
lijke plaatsingsadvies commissie (PLAC) hebben 

ondertussen plaatsgevonden. Iedereen die belang-
stelling had voor de nieuwe functies kon daaraan 
deelnemen. Op de gesprekken zelf waren weinig 
aanmerkingen, wel over de functies waarop men 
kon solliciteren. De EUR toonde zich weinig flexi-
bel wat betreft de omvang van de aanstelling. 
Daardoor konden mensen met een parttime aanstel-
ling soms alleen reageren op een fulltime baan of 
andersom.
Zoals het er nu naar uitziet, dreigt voor elf mede-
werkers ontslag. Zij krijgen vijftien maanden loon 
doorbetaald vanaf 1 januari, het moment dat de re-
organisatie officieel geïmplementeerd wordt. Een 
aantal medewerkers, vooral uit de hogere echelons, 
heeft zelf afspraken gemaakt over een vertrek. Zij 
incasseren een bonus en zien daarmee af van een 
eventuele wachtgeldregeling of doorbetaling van 
hun loon. MG  

PERSONEEL IS MURW DIENSTRAAD GEEFT FIAT AAN REORGANISATIEPLAN
De reorganisatie van het Bureau van de Universiteit (BvdU) kan ongehinderd verder. De Dienstraad heeft ondanks veel bedenkingen ingestemd 
met het reorganisatieplan.

EUR-studenten bedrijfskunde Bogdan Dumitrescu 
en Hans Schuit, trokken onlangs met vier andere 
studenten uit Delft per motor door Afrika. De zes 
hebben de trip van Delft tot Kaapstad, die ze zelf 
betitelen als ‘AfricAlive’, ervaren als een groot avon-
tuur. Met drie motoren en een four-wheel drive be-
zochten ze de afgelopen vijf maanden tien duurza-
me technologieprojecten om kennis hierover op te 
doen. 
De tocht verliep niet altijd even soepel. Een mod-
derpoel in Kameroen zorgde voor een tegenvaller, 
vertelt geneeskunde student Schuit. “Toen we net 
de grens overstaken vanuit Nigeria liepen we vast. 
In vier dagen konden we slechts tachtig kilometer 
afleggen en alle motoren gingen kapot.” 
Maar alle moeilijkheden ten spijt, de aankomst in 
Kaapstad en het off road  rijden in de Sahara, 
maakte het meer dan goed. Tijdens de tocht werkte 
het zestal tevens aan een prototype van een ‘airco-
bed’ een project van de studenten uit Delft, bestemd 
voor de duurzame toerismesector, dat energie be-
spaart. 
Terug in Nederland geven de studenten voorlich-
ting via media over deze Afrikaanse technologie-
projecten om mensen bewust te maken van duurza-
me oplossingen om energie te besparen. Schuit: 
“Terugkijkend is het een mooie ervaring, een jon-
gensdroom en ik heb er ook door leren relativeren. 
Ons plan is daarom nog eens een boek en een dvd 
uit te brengen over hoe je zo’n trip opzet en aan-
pakt.” 
Door hun trip hebben de studenten gezien dat 
duurzaamheid een ruim begrip is. In rijke westerse 
landen betekent deze definitie bijvoorbeeld iets an-
ders dan in Afrika. Volgens Schuit, moeten mensen 
in Afrika wel op een duurzame manier leven, omdat 
ze weinig hebben. “Terwijl westerlingen een duur-

zame instelling hebben, maar er niet echt naar le-
ven.” 
Negen studenten van de EUR, waaronder drie 
alumni, waren afgelopen maand ook zeer charitatief 
bezig. Als ‘New York Morelia Marathon Team’ 
(NYMMT), waarin ook een aantal studenten van 
andere universiteiten, liepen ze 4 november de 42 
kilometer in de de Big Apple. Met deze sportieve 
prestatie zamelden ze geld in voor een SOS-kinder-
dorp in de Noord-Oegandese stad Gulu. In deze 
stad waar al vier jaar een nooddorp voor kinderen 
gevestigd was, heeft de overheid een stukje grond 
beschikbaar gesteld voor een echt kinderdorp. 
De lopers kunnen de organisatie SOS-
Kinderdorpen een cheque van vijftienduizend euro 
overhandigen voor de bouw van een kleuterschool. 

Oud EUR-student Daan Berendsen vertelt dat zij 
bewust gekozen hebben om het geld in onderwijs te 
investeren. “Met onze studieachtergrond weten 
welke privileges een goede scholing met zich mee-
brengen en het belang om vroeg te beginnen met le-
ren. In Gulu is dit minder vanzelfsprekend, maar 
door ‘onze school’ kunnen dertig kinderen een goe-
de start maken.” 
Eind dit jaar zal begonnen worden met de bouw van 
het kinderdorp en de verwachte oplevering is najaar 
2008. De stichting NYMMT kijkt al uit naar een 
project voor volgend jaar, want een nieuwe groep 
lopers heeft zich al gemeld.LS

Voor meer informatie ga naar www.nymmt.nl

HARDLOPEN EN TOEREN VOOR AFRIKA
Er is meer in het studentenleven dan bieren, boeren, bijbaantjes en studeren. Een aantal studenten van de EUR liep de longen uit het lijf in New 
York, een stel anderen doorkruiste de woestijn. Allemaal om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van leefomstandigheden in Afrika.

Onderweg van Delft naar Kaapstad voor een goed doel.
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SINTERKLAAS 
OP DE CAMPUS
Zaterdag 1 december kwam traditiegetrouw de 
Goedheiligman naar de Woudesteincampus. Zo’n 
220 kinderen van EUR-medewerkers zagen in gezel-
schap van vaders, moeders, opa’s en/of oma’s een 
volle pakjesboot, die nauwlettend werd bewaakt 
door Aad Piraat, in het dagelijks leven economie-
alumnus. Enkele ogenblikken later maakte de Sint 
zijn entree in de Aula, vergezeld van muziekpiet, een 
bolle piet en een stagepiet. De EUR-pieten deelden 
vervolgens cadeautjes uit aan de kids: eendjes, kik-
kerspelletjes, miniatuur tuingereedschap met heuse 
handschoenen, voetballen met pionnen, stoepkrijt, 
kleurpotloden en nog veel meer. Kortom, het was een 
waar kinderfestijn. GE

JONGEREN DENKEN EN 
DOEN MEE IN HUN STAD
De Maasstad heeft zichzelf uitgeroepen tot ‘Rotterdam European Youth Capital 2009 (REYC)’. 
Bijna een derde van de Rotterdamse bevolking is jonger dan 28 jaar en moet kunnen meedenken 
over wat er in hun stad gebeurt. De speciaal opgerichte stichting Europese Jongerenhoofdstad 
moet ervoor zorgen dat de ideeën van jongeren en studenten gerealiseerd kunnen worden

Programmadirecteur Henca Maduro van de stichting Europese Jongerenhoofdstad, vindt het terecht dat 
jonge mensen mogen meedenken over de toekomst van hun stad. Ze hanteert daarom het motto ‘voor, door 
en met jongeren’. “De bedoeling is dat de jongelui zelf met goede ideeën aan de slag gaan. Tot nu toe zijn er 
ruim vierhonderd ideeën binnengestroomd en elk daarvan wordt serieus bekeken”, benadrukt Maduro. Bij 
groen licht kunnen de jongeren eventueel gematched worden met een bedrijf of instituut om het idee samen 
uit te werken tot een project. De aangedragen ideeën hebben betrekking op één van de zes thema’s: werken 
& ondernemen, kunst, cultuur & lifestyle, sport, leren & stage, wonen & leefomgeving en levensbeschou-
wing & ontmoeting. De jongerenpanels bestaan uit achttien mensen, waaronder studenten, mbo’ers en 
middelbare scholieren, maar ook werkende en werkloze jongeren. 
Behalve het honoreren van ideeën en begrotingen moeten de jongerenpanels signaleren wat er speelt in hun 
wijk en of projecten goed lopen. Ten tweede adviseren zij de stichting over onder andere de huisstijl en de 
website. Naast de panels organiseert de stichting ook incidentele brainstormsessies over losse onderwerpen 
waar geïnteresseerden zich per keer voor kunnen opgeven via de website. Volgens Maduro zijn onder andere 
ideeën aangedragen over het openbaar vervoer. Zo is er een plan om trams, bussen en metro’s in Rotterdam 
gratis te maken en langer te laten rijden. Een andere suggestie komt van de leden van de Koepelorganisatie 
Allochtone Studentenverenigingen Erasmus Universiteit Rotterdam (KASEUR). Deze studenten zijn mentor 
van vmbo- en vwo-leerlingen en willen dit mentorproject uitbreiden. De stichting heeft geopperd om de 
KASEUR-leden te koppelen aan leden van de Rotary Club. “De studenten hebben op hun beurt immers ook 
profijt van een mentor”, licht de programmadirecteur toe. REYC wordt gesteund door het nationale en het 
Europese Jeugdforum. In 2010 kan een andere Europese stad uitgeroepen worden tot Jongerenhoofdstad, 
maar Rotterdam zal dat ook altijd blijven, hoopt Maduro. “Het zou mooi zijn als dit jongereninitiatief zo 
ingebed wordt bij de gemeente dat zij open blijft staan voor alle ideeën en acties.” LS

DIGITALE VORM VAN SOLLICITEREN NIEUW
 Nieuwe selectietechnieken bij sollicitatieprocedures als webcamtests en computergames leveren mogelijk een goed beeld op welke kandidaat het meest 
geschikt is voor een functie. In haar oratie op 30 november jl. sprak prof. dr. Marise Born over de ontwikkelingen op het gebied van selectiepsychologie 
en hoe we met deze nieuwe sollicitatiepraktijken om moeten gaan.

Sollicitatieprocedures houden iedereen bezig. 
Afgestudeerden die op zoek gaan naar hun eerste 
baan vragen zich af hoe zij zich het beste kunnen 
onderscheiden van andere sollicitanten. Werkgevers 
vragen zich af hoe zij het kaf van het koren kunnen 
scheiden. En wie niet nú solliciteert, moet of dat 
straks misschien wel weer. Sinds kort kunnen solli-
citanten getest worden door de sollicitant op een 
scherm een scène te laten zien waarin acteurs situa-
ties uit de praktijk spelen. Hierop moet hij of zij di-
rect mondeling reageren, via een webcam kunnen 
op die manier de sociale vaardigheden van de kan-
didaat beoordeeld woorden.
De nieuwe digitale selectieprocedures zullen het be-
staande sollicitatiegesprek niet vervangen, omdat 
werkgevers graag iemand in levende lijve zullen 
willen blijven zien, zegt Born. De traditionele pro-
cedure en de nieuwe methoden staan dus los van el-
kaar, maar de ict-ontwikkelingen kan de selectie 
wel gaan beïnvloeden. Op welke manier, dat moet 
nog onderzocht worden. Ook de effectiviteit, het re-
sultaat en de betrouwbaarheid van de nieuwe selec-
tiemethoden, moeten nog nader bekeken worden. 
Dat geldt ook voor de vraag of de moderne selectie-
middelen niet onbedoeld bepaalde groepen achter-
stellen. Denk bijvoorbeeld aan het stereotype beeld 
dat jongens computerspelletjes leuker vinden dan 
meisjes. Vrouwen mogen hierdoor niet benadeeld 

worden. Volgens Born moet er dus nog veel onder-
zoek worden gedaan naar de technologische moge-
lijkheden voordat dit door organisaties als serieus 
selectie-instrument gebruikt kan worden. Bij onder-
zoek naar digitale selectiemethoden moet voor ogen 
worden gehouden dat een laboratoriumsituatie an-
ders is dan de dagelijkse praktijk en de hoogleraar 
adviseert onderzoekers daarom zoveel mogelijk 
praktijkervaring mee te laten wegen.
Volgens Born spelen bij het selectieproces veel psy-
chologische factoren mee en daarom is het van be-
lang bij het ontwikkelen van nieuwe theorieën her-
haald empirisch te toetsen. Uit deze testen blijkt 
dat algemene intelligentie de beste voorspeller van 
toekomstig werksucces is. Ook zegt de persoonlijk-
heidsfactor ‘consciëntieusheid’ – een combinatie 
van nauwgezetheid en betrouwbaarheid – iets over 
iemands collegialiteit en inzet. Ten slotte blijkt dat 
het traditionele, slecht gestructureerde selectiege-
sprek geen goede voorspellingen doet over de ge-
schiktheid van de sollicitant voor de beoogde func-
tie. Een duidelijk gestructureerd gesprek levert een 
betere ‘oogst’ op, maar werkgevers vinden dit vaak 
minder prettig. Zij willen zelf de regie in handen 
houden; een vooraf opgesteld scenario zou alle 
spontaniteit wegnemen en het gesprek onpersoon-
lijk maken. 
Terwijl een gestructureerd selectieproces dus ge-

schikter is bij een sollicitatie, blijken vooral emotie 
en cognitie de uiteindelijke beslissing te kunnen be-
invloeden. Werkgevers blijven immers mensen. Als 
sollicitant inspelen op diens gevoel blijkt aanmerke-
lijk effectiever. Hoe meer werkgever en sollicitant 
op niet-werkgerelateerde onderwerpen overeenkom-
sten hebben, hoe groter de kans dat het gesprek 
voor de sollicitant positief uitpakt. Ook recruiters 
bezwijken soms aan actieve verkooptechnieken van 
een sollicitant zoals vleierij. Wie nog geen baan 
heeft, weet wat te doen. LS

Sinterklaas verwent EUR-kindertjes.

Marise Born op weg naar de Aula.             (foto: Paula Delfos)



BRUSSELAAR
Weinig omgevingen zijn mij zo vertrouwd als 
die van de Brusselaar. Ik heb er al ruim twee-
duizend uur in doorgebracht – twee moderne 
schooljaren à 1040 uur dus – en in die tijd een 
slordige 200.000 kilometer afgelegd, dat is 
tweederde lichtseconde. Als ik een blik uit het 
venster werp, herken ik iedere boom en weet 
ik precies hoe lang ik nog te gaan heb tot mijn 
bestemming.
 De Brusselaar is de treinverbinding tus-
sen Amsterdam en Brussel en mijn favoriete 
middel om mijn werktraject Amsterdam-
Rotterdam af te leggen. Ik ken nogal wat 
mensen die ook treinen tussen die twee ste-
den – dat schept een band – en zonder uitzon-
dering delen ze allen mijn voorkeur voor de 
Brusselaar. Er rijden nog vier andere treinen 
per uur tussen onze steden, maar wij allen 
mikken het zo uit dat wij op tijd zijn voor juist 
deze trein.
 Waarom is dat? Paradoxaal gezien denk 
ik doordat de Brusselaar niet helemaal van 
deze tijd is. Hij stamt uit de jaren zeventig, 
nog duidelijk te herkennen aan de oranje-
bruine kleurstelling van het interieur. Hij heeft 
prettig zittende, niet keiharde bankjes die nog 
met een ander oogmerk dan louter hufter-
proofheid zijn ontworpen. Hij stopt maar 
twee keer tussen op- en uitstap, dat is lekker 
rustig. En hij is enkeldeks, ook dat is rustiger. 
Een dubbeldekstrein is topzwaar en schudt 
daarom veel meer heen en weer dan een klas-
siek model. Probeer maar eens iets te schrij-
ven in zo’n dubbeldekker, of erger nog, iets te 
onderstrepen in een boek.
 Helaas wil de NS de Brusselaar opheffen, 
precies om dezelfde reden als waarom de fo-
renzen hem willen behouden: hij is niet hele-
maal van deze tijd. Inderdaad, hij heeft last 
van technische mankementen en ja, er kun-
nen niet overdreven veel mensen in. Maar het 
is wel een hele fijne trein. Een trein op mense-
lijke maat, een aanbevelingsterm die over-
heidsadviesorganen tegenwoordig in de 
mond ligt bestorven. 
 Maar ja, de NS is niet meer van de over-
heid, zij is verzelfstandigd. En wil dus met 
haar tijd mee. Met de nieuwe hogesnelheids-
lijn, juicht de NS, zijn wij tien minuten eerder 
in Rotterdam! Maar ik zit liever tien minuten 
langer in een prettige, betaalbare trein dan 
tien minuten korter in een oncomfortabele of 
veel duurdere trein. Ik word nu in naam van 
de marktwerking, mijn eigen keuzevrijheid 
dus, uit mijn favoriete trein gejaagd. Mijn stel-
ling is echter: marktwerking hoort op het 
spoor net zo min thuis als, pakweg, op de uni-
versiteit.
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“We gingen voor de publieksprijs en hadden al onze 
vrienden uitgenodigd.” Student International Busi-
ness Administration (IBA) Alexander Broekman, 
leadzanger van de vijfkoppige band, legt uit dat ze 
niet verwacht hadden juryfavoriet te worden. Mede-
student en bassist Spiros Basilakes valt hem bij. In 
de funkband ‘Mowmite’, die er uiteindelijk met de 
publieksprijs vandoor ging, moesten ze een reële 
concurrent erkennen. Spiros: “Die speelden toch iets 
strakker.”

Dus jullie hadden eigenlijk niet moeten winnen. 
Alexander: “Nou, er zijn twee aspecten aan optre-
den: je moet technisch goed zijn en een mooie show 
kunnen geven. Wij hebben vooral dat tweede ge-
daan. Het publiek ging helemaal los. En de jury 
vond het blijkbaar ook goed. Het commentaar zei 
dat het leuke nummers waren, dat we origineel wa-
ren.”
Spiros: “Dat we onze eigen sound hadden.”

Hoe is die stijl te omschrijven? Alexander: “Het zit 
een beetje tussen rock en grunge in.”
Spiros: “We proberen er af en toe ook wel wat funky 
dingen erin te gooien, wat meer diepgaande elemen-
ten. Dan kom je een beetje bij Radiohead uit, die 
stijl.”
Alexander: “Het heeft iets leuks, we doen veel met 
ironie in onze liedjes. Zelfspot is zeker aanwezig.”

Maar jullie nemen jezelf wel serieus? Zelfspot is ook 
een vorm van indekken. Spiros: “Als je dingen te se-
rieus neemt, raak je jezelf kwijt.” Alexander: “Dat 
hoeft ook niet. We hebben het idee van: ga lekker 
los, dan wordt het hartstikke leuk. Hoe gekker hoe 
beter.”

Dan komen we bij de ambities. Spiros: “Het kan al-
le kanten op gaan.” 

Dat is heel veilig, kom op. Alexander: “Weet je wat 
het is, we heten Pangea, omdat we allemaal uit an-
dere landen komen. En dat is een beetje het pro-
bleem. Want zodra we klaar zijn met onze studie, 
trekt misschien de halve band weer weg naar het 
buitenland.”
Spiros: “In feite kunnen we er dus niets over zeg-
gen.” Alexander: “Maar op korte termijn willen we 
er toch het beste van maken. Mocht het dan iets 
worden...” Spiros: “Graag!”

En abstracter, verder in de IBA of muziek? Spiros: 
“Muziek.”Alexander: “Absoluut. Het is een goede 
uitlaatklep. En zonder muziek was ik de rest van de 
band ook nooit tegengekomen. We zijn nu fantas-
tisch goed bevriend.” Spiros: “Dat is wel echt be-
langrijk, dat je buiten de muziek ook goed met el-
kaar kunt opschieten.” Alexander: “Dan sta je ook 
meer als een band op het podium en niet als een 
stelletje losse muzikanten.”

Noem eens voorbeelden van bands die dit goed 
doen. Alexander: “Ik vind van alles leuk. Het gaat 
mij meer om het idee van een band, of iemand die 
op het podium staat. Van een halfdronken gozer in 
de Irish pub in een microfoon staat te blèren tot een 
punkband. Zolang het maar iets menselijks heeft 
vind ik het prima.” Spiros: “We zijn minder van de 
deejays. Wat mij vooral aantrekt is de show. Als je 
kijkt naar mijn favoriete bands: Primus of Gogol 
Bordello, gaat het vaak om de performance. Het 
moet me raken.” Alexander: “Daar draait het bij 
Pangea ook om. We willen een lekkere show geven.” 
GM

Pangea speelt op 13 december in Exit. Voor meer 
informatie ga naar myspace.com/pangea5 

WE WILLEN EEN LEKKERE SHOW GEVEN
Op 22 november streden vijf studentenbands om ‘Het oor van Erasmus’ in Exit. Met een bijna 
vanzelfsprekend enthousiasme bracht ‘Pangea’ het publiek aan het springen en sleepte de jury-
prijs in de wacht.

De vijfkoppige IBA-studentenband Pangea vergelijkt zichzelf met Radiohead.                      (foto: Ronald van den Heerik)

  Gijs van Oenen
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De diagnose die Schinkel stelt, is dat ‘het aloude, hardnekkige 
waanidee van de maatschappij als een organische eenheid, 
als lichaam met natuurlijke grenzen,’ weer is opgekomen en 
wij derhalve leven in tijden van ‘sociale hypochondrie’. Gege-
ven het artikel, stelt Schinkel blijkbaar dat dit organische den-
ken de bron van alle misvattingen omtrent identiteit en cul-
tuur is. ‘Wij’ hebben een cultuur zus-en-zo, en ‘zij’ hebben een 
andere cultuur, enige uitwisseling is niet mogelijk. Gedrag – 
vooral van de ander – wordt doorlopend beschreven in ter-
men van cultuur, een cultuur die potdicht en essentialistisch 
gedacht wordt. Een sociaal determinisme, plat gezegd: Je bent 
Marokkaan en dat verklaart waarom je deze of gene crimine-
le daad hebt verricht. 
Schinkel noemt zich links en ontwaart een soort ‘omkering al-
ler politieke waarden’. Politiek incorrect van de jaren negentig 
is norm, dissidenten zijn blinde schapen uit ‘de linkse kerk’ ge-
worden. Hierdoor is het bijna een taboe geworden om deze 
voorstelling van de maatschappij als organisme aan te pak-
ken. 
Allemaal heel leuk en aardig, maar waarom is er de koppeling 
‘rechts = organisch’ en ‘links = ... ja, wat eigenlijk?’. Deze kop-
peling is onnodig en onjuist. In hun invloedrijke studie Occi-
dentalism: the West in the Eyes of its Enemies (2004) hebben 
Ian Buruma en Avishai Margalit uit de doeken gedaan waar 
dit denken volgens een organische metafoor vandaan kwam. 
Ze analyseren het organische denken dat zij zien als motor 
van het ‘occidentalisme’ – kortweg een essentialistische kri-
tiek op ‘Het Westen’ – in verschillende culturen. Japans, Duits 
en Arabisch occidentalisme komt aan de orde. Volgens Buru-
ma en Margalit zijn deze theorieën allemaal terug te voeren 
op het Duitse idealisme. De islamisten zijn volgens hen door-
gaans trouwe lezers van Herder. Herder, Fichte, en soms ook 
Heidegger worden tot de theoretische bronnen van dit occi-
dentalisme gerekend. Herder was het die een volk voorstelde 
als een boom, dat gedijde op bepaalde grond, kon bloeien, en 
weer afsterven. Daarom is een volk ook gebonden aan die 
specifieke grond. Occidentalisten hebben kritiek op de snelle 
wereld van het geld, de onpersoonlijkheid van de stad, de ont-
worteling, mensen als losse atomen die elkaar als louter 
grondstof zien voor het verdienen van geld of voor seksueel 
plezier. De eerste occidentalisten richtten hun pijlen op Lon-

den, het economisch centrum van de wereld destijds. 
Toen ik het boek van Buruma en Margalit las voor mijn scrip-
tie, werd ik getroffen door de actualiteit van de kritiek van de 
occidentalisten. Hoezeer Buruma en Margalit ook proberen 
de occidentalisten als opportunistische en gevaarlijke gekken 
te zien, ze hebben een punt, dat gaandeweg alleen maar aan-
nemelijker wordt. Een maatschappij voorstellen als een le-
vend orgaan wordt in het boek gezien als levensgevaarlijk, en 
Schinkel zegt het hen na. Echter, waar Buruma en Margalit 
het occidentalisme nadrukkelijk niet vereenzelvigen met 
‘rechts’, daar is de koppeling – althans in het artikel van EM – 
door Schinkel wel heel gemakkelijk gemaakt. 
Ik ben zelf links en steeds linkser, maar ik voel me wèl aange-
trokken tot het organische model. Want wat is het alterna-
tief? Het organische denken heeft haar theoretische wortels 
in de romantiek, een ontwikkeling die ontstond als reactie op 
de Franse verlichting waarin de universele cultuur van de rede 
werd afgekondigd. Een cultuurideaal waarin de wetenschap 
de waarheid zou dicteren en de hele wereld zo zou moeten 
worden als Frankrijk, zij waren het ideaal, alle andere culturen 
waren ‘achterlijk’. 
Klinkt dit laatste nu niet verdacht bekend? Volgens mij is het 
niet het organische model, maar juist het tegenovergestelde 
– ik noem het maar even: ‘het databasemodel’ - de klacht van 
onze tijd. Immers, we registreren alles van iedereen, stoppen 
alles in (gekoppelde) databases en wrijven dat later iedereen 
weer aan. Alle fouten en misstappen die je in het verleden 
hebt begaan, draag je tot in lengte der dagen met je mee. Je 
bent wat je hebt gedaan. Je bent die kutmarokkaan omdat je 
tien jaar geleden iets rottigs hebt uitgehaald en daarom krijg 
je nooit meer een baan. Dat is niet het organische model, dat 
is het databasemodel. Het idee dat mensen in essentie ratio-
nele burgers zijn, wier gedrag is vast te leggen in statistieken 
en modellen. Dat we alles in deze stad dagelijks met 30.000 
bewakingscamera’s ‘beveiligen’ (per dag leggen we een heel 
mensenleven aan beelden vast!). Dat we ieder deviant gedrag 
criminaliseren en alles juridisch dichttimmeren. Dat we indi-
viduele rechten inleveren voor collectieve verboden, dat lijkt 
me absoluut geen organische reactie op de problemen van 
onze tijd, maar juist een doorgeschoten liberaal verlichtings-
denken. Vanuit dit rekenende denken is het destijds ‘rechts’ 

DE SOCIALE HYPOCHONDRIE VAN WILLEM SCHINKEL
Willem Schinkel heeft een nieuw boek uit. Zijn boek over geweld was fantastisch, vooral het hoofdstuk van één blad-
zijde waarin hij de antinomieën van het geweld liet zien. In EM 07 vond ik een artikel waaruit blijkt dat hij zich als een 
cultuurdokter heeft gebogen over zijn eigen tijd. Met gretige belangstelling las ik het stuk. 

Opinie

NIVRA-Nyenrode School of Accountancy & Controlling

Je bent werkzaam in de fi nancieel-economische sector en je wilt je 
verder ontwikkelen op het terrein van Controlling en management? 
NIVRA-Nyenrode biedt je de mogelijkheid om naast je werk de univer-
sitaire deeltijdopleiding Executive Master of Finance and Control te 
volgen, waar je wordt opgeleid tot registercontroller (RC). De opleiding 
wordt door je werkgever vergoed en biedt volop nieuwe carrièremoge-
lijkheden. Meer weten over deze post-masteropleiding? Meld je dan 
aan voor onze open dag op zaterdag 19 januari op Universiteit 
Nyenrode, of vraag onze brochure aan via www.nivra-nyenrode.nl.

KOM NA AR DE OPEN DAG OP 19  JANUARI OP UNIVERSITEIT NYENRODE

Advertentie
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TEGEN VERWILDERING 
In de Tweede Kamer verkondigt Geert Wilders, 
leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), 
regelmatig pittige opvattingen. Doekle Terp-
stra wil een tegengeluid laten horen door het 
opzetten van een beweging. Zouden EUR-stu-
denten zich hierbij aansluiten en heeft zo’n 
beweging eigenlijk wel zin?  

Ivo Verberk, vierdejaars criminologie: “Ik vind 
het wel goed dat er zo’n tegenbeweging komt, 
maar of ik me er bij zou aansluiten weet ik 
niet. Het provoceren van de leider van de PVV 
duurt al heel lang en dan vraag je om zo’n te-
gengeluid. De film die hij onder het mom van 
vrijheid van meningsuiting wil maken is bela-
chelijk, want het houdt een keer op met die 
vrijheid. Of dit initiatief effect heeft, hangt af 
van het doel: moeten de aanhangers van Wil-
ders op andere ideeën worden gebracht, zodat 
ze afhaken of wil men de leider zelf in diskre-
diet brengen?” 

Talitha Oosterhuis, derdejaars rechten: “Ieder-
een heeft recht op vrije meningsuiting en de 
PVV dus ook. Met het opzetten van een tegen-
beweging bereik je niet veel, want Wilders zit 
er toch niet mee. Hij geniet juist van die aan-
dacht. Ik ben het niet eens met wat hij alle-
maal roept, maar een film over de islam mag 
hij van mij maken. Het brengt in ieder geval 
een discussie op gang. Bovendien moeten we 
niet proberen alle verschillen tussen Neder-
landers en moslims weg te nemen, want die 
zijn er nu eenmaal. Met of zonder Wilders.”  

Amir Bakhatiary, eerstejaars beleid & manage-
ment gezondheidszorg: “Sommige opvattingen 
van Wilders gaan te ver. Hij moet niet ieder-
een over één kam scheren. Als moslim voel ik 
me niet aangesproken door wat de PVV zegt, 
maar ik merk dat het andere mensen beïn-
vloedt. Ik heb bijvoorbeeld het gevoel dat ik 
door mijn achtergrond een onvoldoende heb 
gekregen bij mijn stage. Als er iets tegen Wil-
ders te doen is, moet dat ook gebeuren en 
daarom ben ik voor zo’n beweging. Zelf zou ik 
me er niet bij aansluiten, want daarvoor heb 
ik geen tijd.” 

Marlot Warso, vierdejaars criminologie: “Het 
opzetten van een beweging tegen Wilders 
heeft geen nut, want hij zal toch doorgaan 
met zijn mening verkondigen op een felle ma-
nier. Het initiatief van Terpstra is wel goed, 
maar ik bang dat het weinig toevoegt. Wel 
ben ik het ermee eens dat de PVV-leider zijn 
toon moet matigen. Ik snap niet dat Wilders 
boos is dat Terpstra ‘op de man zou spelen’, 
want hij komt zelf toch steeds weer met nieu-
we beledigende opmerkingen?”

  Aangeschoten

Van der Schot

In één woord: het was hartverwarmend, mijn afscheid als pedel op 22 november. Uit alles sprak een in-
zet en waardering die mij zeer hebben getroffen. Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. 
Daarom wil ik vanaf deze plek iedereen bedanken voor de aanwezigheid,  de persoonlijke afscheidsbe-
richten, uw bijdrage aan het Liber Amicorum, de prachtige cadeaus, en de vele bijdragen voor het 
kunstwerk. Dit kunstwerk zal voor mij altijd met het ‘pedelaat’ en het fantastische afscheidsfeest ver-
bonden blijven. En daarmee ook met u. Het ga u goed. En wie weet kruisen onze wegen elkaar nog 
eens een keer.

Hans Bliekendaal

BEDANKT!
Brief

geweest (en niet ‘links’) dat gastarbeiders gingen 
importeren als moderne slaven omdat het goed-
kope arbeid opleverde. Dat het vervolgens frictie 
gaf met de eigen bevolking werd niet voorzien. 
Daarbij zouden ze na gebruik gewoon weer geëx-
porteerd worden. Natuurlijk is het een trauma 
voor een bevolking om opeens geconfronteerd te 
worden met een grote groep mensen in eigen 
land die zich anders kleedt, anders spreekt, an-
ders reageert op alles, en op wat ooit normaal 
was, kritiek heeft. Het vergt veel elasticiteit van 
de geest om dat aan te kunnen, en niet iedereen 
kan dit (aan zowel autochtone als allochtone zij-
de). Maar, dit trauma (letterlijk: wond) kan in het 
organische model weer genezen. Integratie bete-
kent volgens Van Dale ‘gewoon worden’, in het 
verlichtingsmodel is dit ondenkbaar! 
Het organische denken – hoewel het inderdaad 
Blut und Boden-theorieën heeft voortgebracht – 
is het denken van groei en verval: van het worden 
(ook over identiteit kun je zo denken!). Het data-
basemodel is juist het model waarin alles in es-
sentie vastligt en waar bestuurders zich van be-
dienen. De retoriek is misschien ‘organisch’, maar 
de oplossingen zijn dat niet. Die oplossingen wij-

zen juist naar wat ik zojuist – bij gebrek aan beter 
maar even het ‘databasemodel’ noemde. De hui-
dige juridificering, en het herleiden van alle 
waarden tot marktwaarde lijkt me de kwaal van 
deze tijd. De retoriek is spijtig, maar rechtvaar-
digt mijns inziens niet een kritiek op het organi-
sche denken als kwaal van onze tijd. Dit organi-
sche denken lijkt me juist alle instrumenten te 
bieden om ‘samen’ verder te gaan. 
Schinkel wordt ‘de socioloog met de hamer’ ge-
noemd, een directe verwijzing naar Nietzsche ‘de 
filosoof met de hamer.’ Maar Nietzsche was de 
denker van het worden. Nietzsche staat dichter 
bij het organische denken dan het verlichtings-
denken, annex databasemodel. 
Ik ben slechts student, en pretendeer geenszins 
dat ik in één artikeltje Schinkel de les kan lezen, 
maar ik zou toch heel graag weten hoe hij aanne-
melijk maakt dat a) het organische model slecht 
is en b) dat het organische model rechts is. Ik zie 
de problemen met het model, maar het alterna-
tief lijkt me veel erger. 

Leonhard van Geijn, student Wijsbegeerte



SCRIPTIES ZIJN GOUD WAARD, 
MAAR NIEMAND KOMT CASHEN

Van de tienduizenden studenten die jaarlijks hun afstudeerscriptie inleve-
ren, dingen er maar weinig mee naar de vele scriptieprijzen die er te winnen 
zijn. Het aantal inzendingen – en het niveau – is vaak zo laag dat sommige 
prijzen niet eens worden uitgereikt.                   tekst Femke Bakkeren, HOP illustratie Enio Ramalho

Je scriptie cashen 
Een greep uit de vele 
prijzen, van hoog naar 
laag gerangschikt. Som-
mige zijn ook toeganke-
lijk voor hbo-studenten 
en/of wo-bachelors. Er 
worden vaak tweede en 
derde prijzen uitgereikt 
en mogelijkheden om te 
publiceren.

• De Jong Talentprijzen,  
www.hollmij.nl, 4 hoofd-
prijzen in diverse catego-
rien (o.a. Informatica & 
biochemie) van € 10.000
• Nederlandse Gas Indu-
strie Prijs,www.kvgn.nl, 
€ 6000
• De Nationale Scrip-
tieprijs, www.parool.
nl/nationalescriptieprijs, 
€ 3500
• Hoofdbedrijfsschap 
Detailhandel, www.hbd.
nl, € 3000
• NOB/LOF-scriptie-
prijs, www.nob.nl, 
€ 2500
• Informatie Scriptie-
prijs, www.informatie.
nl/scriptieprijs, € 2500
• De Nationale Scrip-
tieprijs Verantwoord 
Ondernemen, www.
mvoscripties.nl, € 2500
• Innovaties in de zorg 
(FWG), www.innovaties-
indezorg.nl, € 2500
• SER Scriptieprijs,  
www.ser.nl, € 2000
• Slachtofferhulp & 
Univé Scriptieprijs,  
www.fondsslachtoffer-
hulp.nl € 2000
• Scriptieprijs Academie 
voor Wetgeving, www.
academievoorwetgeving.
nl € 2000
• Scriptieprijs Product-
schap voor Wijn,www.
wijninfo.nl, € 1500
• Internet Scriptieprijs, 
www.internetscriptie-
prijs.nl, € 1500
• Taalunie-scriptieprijs, 
http://taalunieversum.
org/onderwijs/scriptie-
prijs/ € 1500
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e kunt het zo gek niet bedenken, of er is wel een scriptie-
prijs voor in het leven geroepen. Allerlei brancheorgani-
saties, bedrijven, fondsen en stichtingen maken graag 
goede sier met de laatste studieloodjes. Voor studenten 

snijdt het mes aan twee kanten: het geld is mooi meegenomen in 
tijden van oplopende studieschulden en het solliciteert natuurlijk 
lekker met een prijs in je achterzak.
Aan de hoeveelheid en het niveau van de inzendingen is dat niet 
te merken. Abominabel taalgebruik, inzendingen die niet aan de 
opdracht voldeden, Wikipedia als bronvermelding. Het juryrap-
port van de NBN Rabobank-prijs voor scripties over be-
drijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (dui-
zend euro) was niet mals. Toch was er ook goed nieuws: de 
‘kwantiteit gaf reden tot grote voldoening’ met in totaal 26 inzen-
dingen.
Voldoening? Terwijl er in het hoger onderwijs jaarlijks meer dan 
honderdduizend eindscripties worden geschreven? “De eerste ja-
ren kregen we vijf inzendingen, dus 26 is een mooi aantal”, vindt 
Peter de Munck Mortier van het Netwerk Bedrijfsethiek Neder-
land. 

Trekken aan een dood paard  De geringe 
belangstelling voor de vele scriptieprijzen maakt het ook 
elders lastig om winnaars aan te wijzen. “Tot nog toe is het 
steeds gelukt om per jaar in elk geval één scriptie te vinden 
die prijswaardig is”, zegt Nico Florijn, programmamanager 
bij de Academie voor Wetgeving in Den Haag. Die ontving 
afgelopen jaar elf inzendingen voor de gelijknamige scriptieprijs 
(tweeduizend euro). “We konden toen kiezen uit twee prima 
scripties. Maar er zitten er altijd werkstukken tussen waarvan je 
je afvraagt hoe het mogelijk is dat iemand er op mag afstuderen. 
Ook wordt vaak niet voldaan aan het door ons gestelde criterium 
dat het scriptieonderwerp relevant moet zijn voor wetgeving.”
De Amsterdamse Boekmanstichting, studiecentrum voor kunst, 
cultuur en beleid, besloot de handdoek in de ring te gooien: de 
Boekman-Trouw Scriptieprijs is in het jaar 2000 opgeheven. Vol-
gens medewerker André Nuchelmans was het bijna een dagtaak 
om voldoende goede scripties binnen te halen. En dat terwijl de 
stichting het niet eens zo slecht deed met gemiddeld veertig in-
zendingen en samenwerkingsverbanden met dagblad Trouw en 
weekblad de Groene Amsterdammer. Dat kwam misschien door-
dat de meeste potentiële kanshebbers naar de bibliotheek van de 
Boekmanstichting kwamen om research te doen.
Toch bleef het trekken aan een dood paard. “Studenten vonden 
het schrijven vaak zo vermoeiend en langdradig, dat ze er na af-
loop liever niet aan herinnerd wilden worden. Ze hadden geen 
zin om mee te doen. Het schrijven was kennelijk een te zware be-
valling geweest.” Het brede thema van de prijs – kunst en beleid 
– zorgde er bovendien voor dat de scripties door allerlei onder-
wijsinstellingen en faculteiten konden worden ingestuurd. Het 
bleek ondoenlijk om met iedereen contact te onderhouden. 

Bouwen met Staal  Dat is iets waar meer gulle 
gevers op stuiten. Ze flyeren en mailen zich soms een slag in de 
rondte. Maar zonder nauwe banden met de universiteiten is het 
afwachten wat er met hun goede bedoelingen gebeurt. Reden 
voor FWG, een club van samenwerkende zorgorganisaties, om er 
zelf harder aan te gaan trekken. Een eigen promotieteam ging dit 
jaar op pad om de jaarlijkse scriptieprijs ‘Innovaties in de zorg’ 
onder de aandacht te brengen. “Voorheen hadden we geen enkele 

grip op wat er met ons promotiemateriaal gebeurde. Daarom 
zijn we het maar zelf gaan doen”, vertelt Astrid Westerbeek van 
FWG.
Wanneer het klikt met een instelling, is dat meteen te merken. Zo 
ging de NBN Rabobank Scriptieprijs de afgelopen jaren vaak 
naar studenten van de Erasmus Universiteit. Peter de Munck 
Mortier van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland denkt dat de 
docenten de prijs daar actiever onder de aandacht van studenten 
hebben gebracht. 
Ook de vereniging Bouwen met Staal is tevreden over de res-
pons. Ze reikt al bijna 25 jaar de StudentenSTAALprijs uit en 
ontvangt jaarlijks ongeveer 25 inzendingen, waarvan zestig pro-
cent universitair. Vanzelf gaat dat niet: de vereniging onderhoudt 
intensieve contacten met de bouwkundeopleidingen. Ze organi-
seert studentendagen, docentendagen en geeft een eigen tijd-
schrift uit. Volgens directeur Rob Lutke Schipholt staat de prijs 
om die reden als een huis. “Iedereen kent hem. Studenten die 
denken iets gepresteerd te hebben, weten ons te vinden.” 
De Academie voor Wetgeving had minder succes. Nico Florijn 
laat weten dat hij de scriptiecoördinatoren van rechtenfaculteiten 
twee jaar achter elkaar gevraagd heeft mogelijke kandidaten op 
de prijs te attenderen. “Maar dat heeft nagenoeg geen effect ge-
had. Van een grote rechtenfaculteit kregen we bijvoorbeeld een 
nette brief dat er geen scripties geschreven werden die voor de 
wetgeving relevant waren.”

Pittige evaluaties  De hoeveelheid prijzen maakt 
het er voor onderwijsinstellingen niet makkelijker op. “We 
krijgen tientallen verzoeken binnen”, vertelt Rob van Bogget, 
hoofd Onderwijsbureau van de Vrije Universiteit. “Uiteraard 
hechten we waarde aan de prijzen, alles wat een goede scriptie 
stimuleert, is mooi meegenomen. Maar veel studenten zien door 
de bomen het bos niet meer. Sommige prijsonderwerpen zijn zo 
gespecialiseerd dat studenten zich niet aangesproken voelen, 
andere juist weer zo breed dat ze er weinig mee kunnen.”
Hij ziet het wel als verantwoordelijkheid van de universiteit om 
studenten op de diverse mogelijkheden te wijzen. Verzoeken wor-
den op intranet gezet of doorgespeeld naar de vakgebieden. 
“Maar zoiets als de scriptieprijs van het Productschap Wijn 
brengen we niet erg onder de aandacht. We controleren de kwali-
teit en het belang van de prijs, anders worden studenten horen-
dol.”
De VU wijst haar studenten in elk geval op de Nationale Scrip-
tieprijs van het Parool en de UvA: de bekendste en populairste 
scriptieprijs van Nederland. Jaarlijks zenden zo’n driehonderd 
studenten hun scriptie in. Een record, maar zelfs hier zijn meer 
inzendingen welkom. “Nog meer is leuker”, zegt coördinator Ju-
dith Cox van het Parool. “De prijs bestaat al zestien jaar en tel-
kens maken we de balans op. Dan kijken we elkaar aan: gaan we 
door of niet, en zo ja: zijn er bijstellingen nodig?”
En zo zijn alle prijzen, groot en klein, onderwerp van pittige eva-
luaties. Het Productschap Wijn gaat volgend jaar in elk geval 
door met de prijs, zegt Loes van Kampen. “Dat besluit is afhan-
kelijk van het budget, onze prioriteiten en de kwaliteit van de in-
zendingen. We willen geen onderzoeken stimuleren waar de 
branche niks aan heeft.” 

J
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• Tiele-scriptieprijs 
(boekwetenschap), 
www.kb.nl, € 1000
• NBN Rabobank 
Scriptieprijs, www.be-
drijfsethiek.nl, € 1000
• Instituut voor Bouw-
recht scriptieprijs,  
http://www.ibr.nl/, 
€ 1000
• Piet Gilhuis-scriptie-
prijs (Vereniging voor 
Milieurecht), www.
milieurecht.net, € 850
• StudentenSTAALprijs,  
www.bouwenmetstaal.nl, 
diverse prijzen tot € 750 
• Afred Mozer Stichting 
scriptieprijs, www.ams.
nl, mee naar een confe-
rentie in het buitenland

Scriptiewinkel
De scriptieprijs met de 
meeste inzenders is waar-
schijnlijk de Scriptieprijs 
van Studenten.net. Het 
bedrijf werkt samen met 
www.scriptiewinkel.nl, 
waar je je scriptie kunt 
aanmelden. Je dingt dan 
automatisch mee naar de 
Scriptieprijs. Daarnaast 
krijg je € 10 voor elke 
keer dat iemand jouw 
scriptie opvraagt. De 
€ 30 die de Scriptiewin-
kel ontvangt worden vol-
gens projectleider Tom de 
Vries alleen gebruikt om 
de kosten te dekken. “Wij 
organiseren de prijs in 
hoofdzaak omdat we 
kenniscirculatie willen 
bevorderen en student en 
ondernemer willen kop-
pelen.” Aangezien klan-
ten betalen, is het niet de 
bedoeling dat je scriptie 
ook op ander sites te 
downloaden is. Wel 
wordt hij op meerdere si-
tes ‘te koop’ aangeboden. 
De scripties die het meest 
worden gedownload din-
gen uiteindelijk mee naar 
de Scriptieprijs. De win-
naar gaat met € 3500 
naar huis.
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In de donkere dagen voor Kerst overvalt nogal wat mensen – naar 
het schijnt zo’n één op de vier – het gevoel dat ze eens hun biogra-
fie zouden moeten schrijven. In de regel kunnen zij echter niet zo 
goed schrijven, en belangrijker nog: is hun leven wel de moeite 
waard om beschreven te worden? Die vraag zou je nog nadrukke-
lijker over ons, academici, kunnen stellen. Ons leven speelt zich af 
met en tussen boeken. Wat maken wij nu eigenlijk mee? Wat voor 
belang kan ons levensverhaal hebben? Wat voegt het toe aan wat 
wij te melden hebben?
 Toch schuilt er achter de publieke, rationele wereld van rede-
nen, bewijzen, citaten en literatuurverwijzingen waarin wij acade-
mici leven, een verborgen, gepassioneerde ‘onder’-wereld van per-
soonlijke gevoelens, verlangens, angsten en begeerten. Ook aca-
demici zijn mensen van vlees en bloed, met een privé-leven, met 
een persoonlijke ontwikkeling. Zij zijn niet alleen wetenschappe-
lijk, maar ook relationeel met elkaar verknoopt. Zij voeren niet al-
leen een academische, maar ook een persoonlijke strijd om eer, 
roem, erkenning, privilege en status. En niet in de laatste plaats 
ook om macht, om geld en zelfs om liefde. Wie de meer structurele 
kenmerken van hun oeuvre of ontwikkeling wil doorgronden, ont-
komt er niet aan een blik in hun persoonlijke onderwereld te wer-
pen.
 
Neem bijvoorbeeld Jean-Paul Sartre, een beroemd filosoof die in 
ieder geval in Frankrijk de intellectuele cultuur gedurende een of 
twee generaties bepaald heeft. Over Sartres werk – filosofie, ro-
mans, toneelstukken, journalistiek – kan men bibliotheekplanken 
vol schrijven. Maar anderzijds, wie Sartre zegt, moet ook De 
Beauvoir zeggen. Wie probeert Sartre en zijn werk te begrijpen, 
kan niet om de twee-eenheid Jean-Paul Sartre-Simone de Beau-
voir heen, om hun unieke intellectuele verwantschap en hun even 
unieke intieme relatie. Omgekeerd geldt hetzelfde voor leven en 
werk van De Beauvoir.
 Of neem Hannah Arendt en Martin Heidegger, nog twee be-
langrijke denkers van de twintigste eeuw. Hun beider werk kan 
voor zichzelf spreken, maar toch loopt door en tussen die twee 
oeuvres een even stevige als mysterieuze draad van persoonlijke 
affectie en zelfs liefde. Arendt had ooit als achttienjarige studente 
een liaison met haar vijftien jaar oudere, getrouwde docent Hei-
degger. Die affectie lijkt hun leven lang stand te hebben gehou-
den, ondanks hun zeer verschillende levensloop en carrière. Hei-
degger, de oer-Duitser, die onverschillig tot zelfs gewillig stond te-
genover de nazi-dictatuur en ook na de oorlog zich van geen 
kwaad bewust toonde. Arendt, de joodse vluchtelinge die in 1938 
ternauwernood aan de nazi’s ontkwam en na de oorlog als een 
van de eersten het fenomeen van totalitaire regimes intellectueel 

wist te vatten in haar baanbrekende boek The Origins of Totalita-
rianism. Hun liefde of affectie overleefde de Holocaust, hoewel 
Heidegger nooit Arendts academische prestaties kon of wilde er-
kennen, terwijl Arendt Heidegger zijn twijfelachtige oorlogsverle-
den juist nooit heeft nagedragen.
 
Van al zulke persoonlijke verwikkelingen achter het werk van ge-
leerden blijven we in de meeste gevallen geheel onwetend. Alleen 
als het gaat om beroemdheden, zoals publieke intellectuelen, kun-
nen we via tijdschriftartikelen of biografieën een blik werpen in 
de wereld van hun affecten. Zo bestaan er niet alleen mooie en in-
dringende biografieën van Sartre, De Beauvoir, Arendt en Hei-
degger, maar ook van andere filosofen en publieke denkers, zoals 
Ludwig Wittgenstein, Jacques Lacan, Frantz Fanon, Albert Ca-
mus, Isaiah Berlin, Michel Foucault, en Gilles Deleuze & Félix 
Guattari. 
 Voor bijna ieder van hen geldt dat leven en leer nauw met el-
kaar zijn verbonden. Wittgenstein bijvoorbeeld meldde zich als 
vrijwilliger voor de Eerste Wereldoorlog, schreef in de loopgraven 
een belangrijk deel van zijn wereldberoemd geworden Tractatus 
logico-philosophicus, meende dat hij hiermee de filosofie tot een 
eind had gebracht, schonk zijn geërfde fortuin weg en werd 
schoolmeester en later tuinman in Oostenrijk, maar keerde na en-
kele jaren toch weer terug naar Cambridge University en werkte 
daar jarenlang als een bezetene aan zijn slechts postuum uitge-
brachte Philosophische Untersuchungen, waarin hij de hele voor-
afgaande geschiedenis van de filosofie als een misvatting ver-
werpt, inclusief zijn eigen eerdere werk.
 Ook geldt voor nagenoeg allen dat zij sterk zijn beïnvloed 
door oorlogservaringen, al dan niet uit de eerste hand. Voor Hei-
degger, Arendt en Wittgenstein werd dat al duidelijk, voor Sartre 
en De Beauvoir geldt dat mutatis mutandis ook. Isaiah Berlin zag 
als achtjarig kind in Riga de Russische revolutie zich onder zijn 
balkon voltrekken. Voor Fanon en Camus, en een hele generatie 
Franse intellectuelen, is het eerder de Algerijnse onafhankelijk-
heidsoorlog die als waterscheiding geldt. 
 
Mijn eigen interesse in de academische biografie werd onlangs 
weer gewekt door een boek over iemand die waarschijnlijk maar 
in kleine kring bekend is: de Britse rechtsfilosoof Herbert Hart, 
geboren in 1907 (een jaar na Hannah Arendt en twee jaar voor 
Isaiah Berlin) en overleden in 1992. Hart was tussen 1952 en 1968 
hoogleraar rechtsfilosofie in Oxford. Ik stuitte op hem toen ik zo’n 
vijftien tot twintig jaar terug een proefschrift schreef over de 
Amerikaan Ronald Dworkin, Harts opvolger in Oxford. Na mijn 
promotie bleef ik met een onbevredigd gevoel zitten. Een gevoel 

Nobele droom of nachtmerrie:     
 academici en hun echte leven

tekst Gijs van Oenen
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dat ik de thematiek toch niet echt scherp in focus had weten te 
krijgen. In inhoudelijk opzicht, maar ook meer persoonlijk: de re-
latie Hart-Dworkin bleef voor mij mysterieus. Lagen zij elkaar 
persoonlijk niet, en was dat misschien de oorzaak van hun weder-
zijdse gebrek aan enthousiasme voor elkaars werk?
 Eindelijk wordt op deze kwestie enig licht geworpen door een 
recent gepubliceerde biografie van Hart door de criminologe Ni-
cola Lacey: een curieuze mengeling van Britse academia en een 
evenzeer Brits ‘stiff upper lip’ privé-leven. Interessant is om te be-
ginnen, dat Hart leed aan een immer terugkerende, kwellende 
twijfel over zijn eigen academische capaciteiten – op zich reeds 
bekend, maar nu ook met persoonlijke brieven en dagboeknotities 
geboekstaafd. Zoals zovelen aan de universiteit, ook en misschien 
zelfs juìst de hoogst geplaatsten, was Hart bang om door de 
mand te vallen. In zijn dagboek schreef hij meerdere malen: ‘Een 
oplichter zijn is al erg genoeg, maar een mislukte oplichter zijn is 
vernederend.’ En dat voor iemand die als de meest gereputeerde 
Engelstalige rechtsfilosoof van de twintigste eeuw wordt be-
schouwd.
 
Vanaf 1941 was Hart getrouwd met Jenifer Williams, een bijzon-
dere vrouw die, na een flirt met het communisme in de jaren der-

tig, een indrukwekkende staat van dienst opbouwde bij Binnen-
landse Zaken, en later ook aan de universiteit. Hun huwelijk liep 
niet op rolletjes. Hart zei hierover ooit tegen zijn (volwassen) 
dochter: ‘The trouble with this marriage is that one of us doesn’t 
like sex and the other doesn’t like food.’ Al vroeg in hun relatie had 
Herbert aan Jenifer opgebiecht dat hij homoseksuele gevoelens 
had en sowieso onzeker was over zijn seksualiteit. Jenifer had la-
ter verschillende buitenechtelijke relaties, onder meer een langja-
rige met Herberts beste vriend, de filosoof Isaiah Berlin, een groot 
apologeet van liberalisme en pluralisme.
 Beroemd werd Hart vooral door zijn boek The concept of law 
uit 1960, waarin hij het recht beschrijft als een systeem van regels 
van zowel formele als sociale aard. Dit werk is door generaties ju-
risten en rechtsfilosofen stukgelezen. Na zijn pensioen, in de jaren 
zeventig en tachtig, werd Hart, ondanks de universele erkenning 
van zijn werk, vooral geplaagd door de vraag hoe de aanvallen op 
zijn geesteskind te pareren die onophoudelijk werden gepleegd 
door nota bene zijn eigen opvolger, Ronnie Dworkin. Zijn oude 
onzekerheden speelden weer heftig op. Zoals zijn oud-student en 
collega John Finnis zei: ‘Everywhere he looked out there was dark 
or dangerous territory’. 
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 Dworkin was nota bene door Hart zelf in 1969 uitgekozen 
als opvolger. Al sinds het begin van mijn proefschrifttijd heb ik 
me afgevraagd waarom. Wat kunnen we daarover uit de biografie 
opmaken? Eind jaren vijftig was Dworkin sterstudent in Harts 
gastcolleges aan Harvard, maar in 1969 had hij nog maar drie of 
vier artikelen gepubliceerd, niet veel voor een hoogleraarspositie 
te Oxford. Opvallender nog, die artikelen bevatten een scherpe 
kritiek op Harts theorie. En het meest opvallend is misschien nog 
wel het verschil in stijl. Hart schrijft analytisch, elegant, geser-
reerd; Dworkin, zoals men in de VS zegt, ‘shoots from the hip’ en 
vertrouwt bovenal op zijn ‘wit’ en krachtige retorica. Al snel na 
Dworkins aankomst in Oxford lijkt de wederzijdse interesse te 
zijn bekoeld; het door velen verwachte vuurwerk in de confronta-
tie tussen beiden vond eigenlijk nooit plaats. Misschien, denk ik 
nu, zag Hart destijds, al dan niet bewust, in de jonge Dworkin 
vooral het evenbeeld van zijn jeugdige zelf: een hoogintelligente 
jurist met meer presence en flamboyantie dan kennis van de filo-
sofie.
 
Het tobben over de vraag of zijn opvolger – in zekere zin net als 
zijn vrouw – nu wel de ware Jacob was, leidde tot een even om- 
als halfslachtige ‘reply to Dworkin’ die  werd opgenomen in de 
tweede druk van The concept of law (in 1996 postuum versche-
nen). Maar het prakkizeren daarover werd in 1983 overstemd 
door een nog veel bedreigender kwestie. Enkele jaren eerder was 
publiek bekend geworden dat de bekende kunsthistoricus Antho-
ny Blunt langdurig voor de Sovjet-Unie had gespioneerd; een 

nieuwe schok nadat begin jaren vijftig al andere Cambridge-in-
tellectuelen als Kim Philby en Guy Burgess naar de communisti-
sche heilstaat waren overgelopen. Tijdens de oorlog had Hart met 
Blunt gewerkt bij MI5, de Britse contraspionage- en veiligheids-
dienst, samen met onder anderen de filosofen Gilbert Ryle en 
Stuart Hampshire en de historicus Hugh Trevor Roper. Zijn 
vrouw Jenifer had zich nu door de BBC-televisie laten verleiden 
tot een interview over haar communistische sympathieën van 
voor de oorlog, in relatie tot haar toenmalige overheidsfunctie. 
Uiteindelijk belandden haar opmerkingen in The Sunday Times 
onder de ruwe kop ‘I was a Russian Spy, says MI5 man’s wife’, 
een artikel dat de collegialiteit van Blunt en Hart in MI5 memo-
reerde en suggereerde dat Herbert geheime informatie aan zijn 
communistische echtgenote zou hebben doorgespeeld. 
 
Nu zijn er wel meer curieuze claims over filosofen die spionage 
zouden hebben gepleegd. Zo zou René Descartes een spion zijn 
geweest voor de Jezuïeten en de Habsburgers, en zou Ludwig 
Wittgenstein zelf de veel besproken ‘fifth man’ zijn geweest in de 
beruchte ‘circle of spies’ uit Cambridge. Maar bij Jenifer en voor-
al bij Herbert, zelf joods met voorouders uit Duitsland en Polen, 
kwamen de insinuaties hard aan. Herbert werd na een zenuwin-

zinking in een psychiatrische inrichting opgenomen. Hoewel hij 
succesvol met onder meer elektroshocktherapie werd behandeld, 
werd hij uiteindelijk nooit meer helemaal de oude. 
 Net als voor de eerder genoemde denkers, bepaalden dus ook 
voor Hart oorlogsdemonen zijn leven, zij het met terugwerkende 
kracht. Die riepen in zijn geest weer de oude onzekerheden wak-
ker, onzekerheden zowel op het persoonlijke vlak als op het ge-
bied van zijn academische statuur. Harts biografie geeft mij zo 
enig antwoord op de dubbele vraag die ik zo’n vijftien jaar gele-
den aan mezelf stelde: hoe verhield hij zich inhoudelijk, maar 
vooral persoonlijk, tot zijn kroonprins Dworkin? 
 
Harts meest kritische artikel over Dworkin draagt de Shakespea-
riaanse titel: ‘The nightmare and the noble dream’ – uiteindelijk 
ook de ondertitel van Lacey’s biografie. In dat artikel positioneert 
hij Dworkin als een naïeve ‘noble dreamer’, iemand die eenheid 
en harmonie in het recht ziet, tegenover de ‘nachtmerrie’ van zo-
genoemde realisten die het recht als een willekeurige verzameling 
dictaten beschouwen. Maar mij lijkt het nu eerder dat Dworkin 
voor Hart beide tegelijk was, of werd: nobele droom en nachtmer-
rie, zowel zakelijk als persoonlijk beschouwd. 
 En uiteindelijk was deze ambiguïteit, blijkens Lacey’s boek, 
typerend voor Harts hele leven. Dat kende, opnieuw op zowel 
persoonlijk als zakelijk vlak, evenzeer demonen en nachtmerries, 
als successen en uitgekomen nobele dromen. De relatie met 
Dworkin was daar één van. Mede door hun persoonlijke, onuit-
gesproken onverenigbaarheid wisten Dworkin en Hart tot beider 

frustratie hun inhoudelijke confrontatie niet productief te maken, 
een conclusie die ik in mijn proefschrift alleen impliciet wist te 
trekken maar die ik nu ook biografisch kan objectiveren. Mijn ei-
gen gebrek aan overtuiging destijds was als het ware een weer-
spiegeling van hun mislukte relatie. Daardoor mislukte mijn rela-
tie met hen; hun falen was mijn falen en omgekeerd. Dat inzicht 
bevrijdt mij nu van mijn nooit helemaal verdwenen obsessie. 

En mocht iemand in de toekomst ooit mijn biografie schrijven, 
dan kan deze kerstbeschouwing daarin worden verwerkt, als au-
tobiografische proefboring. Uit dat werk moet maar duidelijk 
worden wat de betekenis is van zowel mijn Hart-Dworkin obses-
sie, als van de oplossing die ik daar nu voor meen te hebben ge-
vonden. Wie weet ligt die biografie ooit in de toekomst ergens on-
der een kerstboom.

De biografie waarnaar wordt verwezen is: Nicola Lacey, A life of 
H.L.A. Hart. The nightmare and the noble dream. Oxford university 
press 2004.
Voor verdere pagina- en bronverwijzingen, zie www2.eur.nl/fw/
law/texts/hart.htm.

‘Een oplichter zijn is al erg genoeg, maar 
een mislukte oplichter zijn is vernederend’
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e Santa Anastasia staat in de steigers. Ik loop een wil-
lekeurige zijstraat in. Lopen, wat kun je anders doen 
als je alleen bent in een vreemde stad? Eenzame mensen 
hebben afgetrapte schoenen.

   Ik ben in Verona en logeer in een huis van kennissen. Het is 
december en het miezert. Als het kouder zou zijn, zou het sneeu-
wen. Als het zou sneeuwen, zou de wereld er betoverend uitzien. 
Nu zijn de straten nat en blijft de Italiaan binnen. De enige 
mensen die ik op straat zie, zijn toeristen. Amerikanen op witte 
schoenen, sommigen zelfs op slippers. Ze zullen het nooit leren, 
Amerikanen. Ook hoor ik Duitsers ruziën voor etalages met 
blinkende kerstcadeaus. Verona, de stad van de romantiek. Maar 
niet deze winter.
   Ze had rood haar en droeg een blauwe broek. Ik werd verliefd. 
Het kon niet, ze had een vriendje. Maar ik mocht wel blijven 
slapen. Het was een nacht die weinig herinneringen zou achter-
laten. Er was te veel alcohol in het spel. Misschien dat er daarom 
een tweede keer kwam. Want wat is iets waard als er geen herin-
nering van bewaard blijft? Is dat niet het enige waar we naar op 
zoek zijn? Niet geluk, niet liefde, maar herinneringen die gekrast 
worden in je geheugen, als een naam in de bast van een jonge 
boom.
   Ze heette Femke en danste als een dier. Ik stond aan de zijkant 
van de dansvloer en probeerde haar blik te vangen. Er zijn veel 
dingen die ik niet kan. Dansen is daar een van. Iemand heeft ooit 
gezegd dat ik te veel denk, dat ik daardoor niet soepel kan bewe-
gen. Sindsdien bedrink ik me in disco’s. Drinken is gelukkig wel 

iets wat ik kan. En wie genoeg drinkt, vergeet vanzelf dat hij niet 
kan dansen. Zo stond ik aan het einde van de avond tegenover 
het meisje met de rode haren en blauwe broek en verschoof ik 
mijn voeten op de maat van de muziek. Tenminste, die illusie had 
ik.
   Dat was twee maanden terug. Nu loop ik de zolen van mijn 
schoenen in Verona. Eerder op de avond heb ik paard gegeten in 
een klein restaurant. Er zaten niet veel mensen. De kelner was 
moe. Hij wilde naar huis. De kok had minder zin om naar huis 
te gaan. Tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht zat een rust 
van meer dan een uur. Ook het dessert liet lang op zich wachten, 
hoewel panna cotta een gemakkelijk nagerecht is: uit de koel-
kast, op het bord. Tijdens het eten kreeg ik morbide fantasieën 
over de echtgenote van de kok, een vrouw die ’s nachts haar man 
stiekem uit zijn slaap schudt en in de ochtend borden kapot laat 
vallen.
   De kennissen hadden mij gezegd dat ik naar Madonna Verona 
moest gaan, een nachtclub die ooit heel groot moet zijn geweest 
maar waar nu vrijwel niets meer van over is. Eigenlijk alleen de 
ruimte, de fluwelen stoelen, de bar. Ik rekende bij de vermoeide 
kelner af en vroeg hem of hij een nachtclub kende die Madonna 
Verona heette. De man keek getroffen. De rimpels op zijn 
voorhoofd werden dieper, zijn donkere ogen kleiner. Misschien 
kwamen er herinneringen aan andere tijden bovendrijven. Herin-
neringen als krassen. Na een korte stilte volgde er een stroom 
van richtingaanwijzingen die door mij heen ging en niets achter-
liet. Geen links, geen rechts, geen sempre dritto. Mijn Italiaans is 

tekst Ernest van der Kwast  
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rudimentair. Ik kan een espresso bestellen, een glas goede wijn. 
Ik weet met welke woorden je iemand ten huwelijk moet vragen. 
Ik weet wat ‘non’ betekent.
   Op straat besloot ik naar het Piazza delle Erbe te lopen. In de 
meeste bars was het rustig, sommige waren al gesloten. Ik liep 
een bar binnen waar geen andere klanten waren. Ik vroeg de 
barman om een glas goede wijn. Hij haalde twee grote glazen 
tevoorschijn en vulde die met robijnrode Merlot. We hieven het 
glas, knikten naar elkaar en dronken in stilte. Ik dacht aan de 
vrouw met de blauwe broek. Aan de tweede keer seks, die eigen-
lijk vijf keer seks was. Seks die niet in vergetelheid mocht raken.
   De barman schonk me zonder te vragen bij. Hij was niet 
zuinig. Mijn kennissen hadden verteld dat in Madonna Verona 
tequila in longdrinkglazen geschonken wordt.
   Ik stelde de barman de vraag die al een tijdje op mijn tong lag: 
‘Weet u waar Madonna Verona is?’
   Hij keek op zijn horloge en zei: ‘Je bent te vroeg.’ Maar zijn 
ogen leken te zeggen: je bent te laat, jaren te laat, een decennium. 
   Ik vroeg toch de weg. De barman legde het mij met veel geduld 
en nog meer gebaren uit. Ik moest naar de Chiesa Santa Anas-
tasia en dan een steeg in. ‘Sempre dritto,’ zei de barman. Toen ik 
mijn wijn ophad, namen we afscheid als twee oude heren, lang-
zaam en met talloze hoofdknikjes.
   Buiten, in de natte kou, liep ik almaar rechtdoor totdat ik niet 
verder kon, omdat een kerk mij de weg versperde. Helaas niet de 
Santa Anastasia.
   Ik dacht er even aan om naar huis te gaan, naar bed. Maar dat 
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had ik gisteren al gedaan na het diner. Nadat ik een vrouw met 
rood haar achterna was gelopen. Ik zag haar aan de overkant 
van de straat lopen toen ik restaurant Marechiaro verliet, een 
pizzeria waar de kelners elkaar laten struikelen. Ze ademde 
kleine witte wolkjes en liep op laarsjes. Voordat ik het wist, was 
ik haar achterna gelopen. Ik had nooit gedacht dat het zo ver zou 
komen, dat ik een vrouw achterna zou lopen. Ik kon er niets aan 
doen. Het haar van de vrouw was als een rode lap. Elke hoek die 
zij omsloeg, sloeg ik om. Elke weg die zij overstak, stak ik over. 
Na een achtervolging van een kwartier bleef de vrouw voor een 
barokke gevel staan. Ze drukte met haar wijsvinger op een bel en 
zei haar naam. ‘Maria,’ kon ik haar horen zeggen. De deur ging 
met een zoem open en Maria verdween. Nog uren daarna zag ik 
haar haar voor me, rood als een brandblusser.
   Die nacht verzond ik uit bed een berichtje naar Femke: ‘Kom 
naar Verona, dan vieren we kerst en drinken we tequila uit long-
drinkglazen. Ik wacht op je in Madonna Verona.’

Voor de kerk die niet de Santa Anastasia was, wachtte ik op 
een voorbijganger die mij de weg zou wijzen naar de nachtclub. 
Maar de voorbijganger kwam niet. Het was alsof het kerst was 
en iedereen binnen zat, bij familie en de verwarming. Maar het 
was geen kerst, het was kutweer.
   Toen ik de hoop op wilde geven, hoorde ik vanuit de verte voet-
stappen klinken. Het waren hakken. De vrouw die bij het tik-
kende geluid hoorde, was bijna twee meter lang. Een absurde ver-
schijning in de regen. Madonna Verona kende ze niet, maar 
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ze wilde me wel begeleiden naar de Santa Anastasia. Ze bood 
me een plek aan onder haar paraplu. Het was alsof ze mij in bed 
uitnodigde. Toen ik me naast haar voegde, drukte ze haar lange 
lichaam tegen dat van mij aan. Ik rook de geur van lavendel. Het 
was een bedwelmende, chemische geur, zoals lavendel ruikt in 
een schoonmaakmiddel dat op de verpakking vermeldt: ‘Brengt 
de lente bij u thuis.’ De vrouw liep zo dicht tegen mij aan dat het 
me niet zou verbazen als ik spoedig ook naar schoonmaakmiddel 
zou gaan ruiken. Femke had haar geur diverse malen op mij ach-
tergelaten. Geen chemische lavendel, maar de geur van een rozig 
lichaam en rode haren.
   ‘Dit was de laatste keer,’ zei ze op een ochtend.
   Ik keek in haar ogen. Ze waren grijs als ze vermoeid was en 
blauw als ze boos was. Nu waren ze dolfijngrijs. Er stonden 
tranen in.
   ‘Het kan niet meer,’ zei ze. ‘Ga. Alsjeblieft, ga.’
   Ik trok mijn kleren aan en ging. Maar waar herinnering is, is 
weemoed. En haar vriendje zat in Ierland. Dezelfde avond spra-
ken we af in een café. De weemoed verdampte met elk glas dat 
we dronken en lust kwam ervoor in de plaats.
   Uiteindelijk kon het echt niet meer. Haar vriendje kwam terug. 
Ik moest gaan. Ik ging naar Verona.
   (Natuurlijk ging het allemaal niet zo makkelijk. Er was woede, 
er waren ogen zo blauw als gletsjerijs. Er waren verwensingen. 
Maar dat is allemaal niet de moeite waard om opgeschreven te 
worden, niet hier, niet nu. Voor wraak is geduld nodig. Het is een 
gerecht dat moet afkoelen, steenkoud moet zijn.) 

‘Jammer,’ zei de vrouw die naar chemische lavendel rook. Ik wist 
niet of ze doelde op de steigers die de Santa Anastasia omhul-
den of dat ze het jammer vond dat onze gezamenlijke weg hier 
eindigde. Terwijl we elkaar aankeken, viel er een stilte, die ik ten 
slotte doorbrak met het woord: ‘Grazie.’ De vrouw draaide zich 
om en liep weg. Haar hakken beitelden een jammerklacht in de 
straat.
   Mijn schoenen maken geen geluid. Of het moet zuchten zijn, 
onhoorbaar door de almaar neervallende regen. Na een rondje 
om de kerk bereik ik een steeg. Ik denk aan de barman die mij 
eerder op de avond met gebaren de weg had gewezen. Zou dit de 
steeg zijn die naar Madonna Verona leidt? Mijn hart begint voor 
het eerst vandaag sneller te kloppen. Ik loop de steeg in en zie na 
een meter of dertig een vervallen ingang. MADONNA VERONA 
staat er in rood neonlicht boven de deur. Drie letters knipperen.
   Ik ga de deur door en kom in een ruimte die mij doet denken 
aan het huis waar ik ben opgegroeid. Overal staan voorwerpen. 
In de vensterbanken, in de hoeken, op de bar. Het is alsof ik de 
woonkamer betreed van een maniakale verzamelaar. Mijn moe-
der had de ziekelijke eigenschap om alles te bewaren. Als ik aan 
mijn jeugd denk, zie ik een rariteitenkabinet van waardeloze, 
overbodige spullen. Dit jaar heb ik dat kabinet ontruimd. Het 
heeft geleid tot een definitieve scheiding. 2007 was geen goed 

jaar, of het moet een goed jaar voor de scheiding zijn geweest.
   Het is nog vroeg. Behalve een man met een dikke baard zit 
er niemand in Madonna Verona. Achter de bar staat een grijze 
dame die mij met een welwillende blik opneemt. Ik ga zitten aan 
een kleine ronde tafel achter in de zaak. Het rode pluche voelt 
niet aan als rood pluche. Het is alsof ik op een ongeschuurde 
plank ga zitten.
   De bardame komt aan mijn tafeltje staan en vraagt wat ik wil 
drinken. 
   ‘Tequila,’ zeg ik, en ik betrap mezelf erop dat ik glimlach. De 
bardame ziet mijn glimlach aan voor flirten en lacht meer dan 
vriendelijk terug. Even later zet ze een longdrinkglas tequila 
op mijn tafeltje. Het is voor driekwart gevuld. Of ik een asbak 
wil, vraagt ze dan. Het is al enkele jaren verboden om in Italië 
in restaurants en bars te roken. Maar regels zijn er in Italië om 
overtreden te worden. En niet alleen verkeersregels.
   Ik knik en haal een pakje sigaretten uit de zak van mijn jas. 
Gauloises Rood. Tot mijn vijfentwintigste heb ik nog nooit een 
pakje sigaretten gekocht. Wel heb ik ettelijke sigaretten gerookt, 
van vrienden, vreemde vrouwen en collega’s. In sommige gezel-
schappen is het ongezellig om niet te roken. Femke rookte Gau-
loises in de kleur van haar haar. Bij elke sigaret die ze opstak, 
gaf ze mij er ook een.
   Nu rook ik alleen. Het pakje heb ik gisteren gekocht in een 
kleine tabakszaak. Mijn allereerste pakje sigaretten. Ik voelde 
me opgelaten als een kind. In restaurant Marechiaro legde ik het 
pakje op tafel en keek er minutenlang naar. Ik vond het zonde 
om te openen, om er een sigaret uit te halen en op te roken. Sen-
timentaliteit is typisch een manneneigenschap, vond Femke. Ze 
walgde van sentimentaliteit.
   De man met de baard heeft zijn hoofd op het tafeltje voor 
hem neergelegd. Hij slaapt, denk ik. De bardame zegt er niets 
van. Waarschijnlijk woont de man in Madonna Verona. In mijn 
familie heeft slechts één man een baard: oom Berend. Hij heeft 
geen baan en zwerft door Canada. In mijn familie is de baard 
onlosmakelijk verbonden met een zwerversbestaan. Stoppels zijn 
een teken aan de wand, een voorbode van armoede, honger en 
wanhoop. Een week niet scheren is je eigen doodsvonnis tekenen. 
Een baard is het einde. Soms denk ik eraan om een baard te laten 
staan. Laat de armoede, honger en wanhoop maar komen. Laat 
me zwerven, ronddwalen en oplossen in de wereld, zoals oom 
Berend is opgelost. Het laatste bericht dateert uit 1997 en vertelt 
dat hij de openbare orde heeft verstoord door zijn billen te tonen 
aan de burgemeester van Chatham, een klein plaatsje in het 
anders zo rustige New Brunswick. Ik heb nog nooit de openbare 
orde verstoord. Ik walg van mezelf.
   Het blijft nog lang stil in Madonna Verona. Pas tegen enen 
stappen er andere mensen de nachtclub binnen. Dan heb ik al 
een tweede glas tequila voor me. In de tussenliggende tijd heb 
ik de talloze voorwerpen bekeken die overal staan, hangen en 
liggen. Oude koffiemolens, champagnekurken, kisten, boeken, 
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garetten, door de tequila. Op zoek naar het toilet raak ik de weg 
kwijt in Madonna Verona. Ik ontdek dat de nachtclub een klein 
balkon heeft, maar een trap ernaartoe zie ik zo snel niet. De bar-
dame komt naar mij toe. Aan haar pas is te zien dat ze ook heeft 
gedronken. ‘Il bagno?’ breng ik uit. Ze neemt me bij de hand en 
leidt me naar de toiletten. Even ben ik bang dat de bardame mee 
naar binnen gaat, maar ze houdt de deur open en laat me dan al-
leen. In de spiegel zie ik iemand die schrikt. Hij heeft rode ogen. 

De mooie, rokende mensen zijn weg. De man met de baard zit 
er nog. Hij is wakker geworden en staart naar de deur achter de 
bar, de deur naar de keuken. Zou hij hebben gedroomd over een 
taart van mascarpone, rum en chocolade?
   Ik loop schommelend naar de bar en reken af. De rekening is 
schappelijk, de prijs van drie glazen cola. De prijzen zijn ook 
onveranderd gebleven. Het enige wat verandert in Madonna 
Verona zijn de mensen: de klanten die steeds geringer in aantal 
worden, de kok die steeds dikker wordt, de bardame die lang-
zaam verandert in een kromme, grijze vrouw. De nachtclub zelf 
is onsterfelijk. Je zou er eeuwig kunnen wachten.
   Ik word begeleid naar de uitgang. Op de drempel probeert de 
bardame inderdaad haar boezem in mijn gezicht te duwen. In 
gebroken Engels zegt ze dat haar borsten veel jonger zijn dan 
zijzelf. ‘Twenty years,’ verzekert ze mij. Ik kijk naar haar borsten 
die uit haar jurk dreigen te vallen. Ze zijn groot, maar ondanks 
het leeftijdsverschil met de eigenaar weinig bekoorlijk. Dan 
komen er tranen in de ogen van de vrouw. ‘The piano,’ zegt ze 
zachtjes. ‘Can you play the piano, please?’
   Ik schud mijn hoofd en verlaat de nachtclub. Buiten breekt de 
dag voorzichtig aan. Een vaal licht valt op de straatstenen die 
langzaam opdrogen. Ik loop er met mijn versleten schoenen over. 
Voor de Santa Anastasia blijf ik een kort moment stilstaan. Als 
ik met mijn hand over mijn gezicht ga, voel ik stoppels. Het is 
een goed gevoel, een belofte. Dan loop ik door.

lege lijsten van schilderijen. Ik zag ook de vleugel waarover mijn 
kennissen hadden gesproken. Ze hadden gezegd dat de bardame 
aan het einde van de avond haar borsten in je gezicht wil druk-
ken en dat ze met tranen in haar ogen vraagt of je piano kunt 
spelen. Er moet al heel lang geen piano meer zijn gespeeld in 
Madonna Verona.
   De mensen die tegen enen binnenkomen zijn mooie, rokende 
mensen. Ze bestellen een fles wijn en krijgen er grote, ronde 
glazen bij. Niet alles wordt in longdrinkglazen geschonken in 
Madonna Verona. Niet alles is versleten of vervangen.
   Ik pak mijn telefoon en schrijf een nieuw bericht: ‘Laat me niet 
de hele winter wachten.’ Er komt net als gisteren geen bericht 
terug.
   Dan gaat de deur achter de bar open. Er komt een grote gestal-
te uit die helemaal in het wit is gekleed. Het wit is een koksbuis 
en erin zit een vrouw van ten minste honderdvijftig kilo. Ik krijg 
opeens zin om te trouwen, niet met de kokkin. Ik heb zin in een 
huwelijk. Het is de nachtclub, het zijn de versleten stoelen, de 
champagnekurken die verspreid over de hele zaak liggen. Het is 
de vergane glorie die overal vanaf straalt, de vleugel waarop al 
tijden niet meer is gespeeld, het is de kokkin die al het eten zelf 
opeet omdat de gasten het niet doen. De ruimte vraagt om leven, 
om een groots feest, een bacchanaal.
   De kokkin loopt naar het tafeltje met de mensen die wijn drin-
ken. Ze overhandigt een menukaart. De gerechten worden beke-
ken, maar er wordt niets besteld. Daarna komt de kokkin mijn 
richting op. Ik krijg ook de menukaart. Ik zie gerechten met vis, 
met schaaldieren en een eindeloze lijst nagerechten: taarten, pud-
dingen, baba’s, emifreddi, spooms, sorbets. In mijn portemonnee 
zit niet meer dan drie tientjes. Nog een glas tequila kan, maar 
een zwelgpartij zou tot problemen leiden. Ik schud beschaamd 
mijn hoofd. De kokkin keert onverrichter zake terug naar de keu-
ken. De man met de baard krijgt de kaart niet te zien.
   Ik steek nog een sigaret op en blaas de rook naar het plafond. 
Er hangt een kroonluchter met een gebroken arm. Hier moet 
een geschiedenis achter zitten. Iemand moet ooit de arm van de 
kroonluchter hebben gebroken. Misschien een vrouw die op de 
bar is geklommen en met de kroonluchter naar de andere kant 
van de zaak wilde slingeren. Hoeveel mannen zouden haar heb-
ben willen opvangen? Wie zou haar hebben gered? En hoe gaat 
de geschiedenis verder? Zou de vanger van de vrouw een kus 
hebben gekregen, misschien meer, later die nacht, of bij aanbre-
ken van de dag, in een groot bed dat naar haar lichaam geurt?
   Nu hangt de kroonluchter boven mijn hoofd in een wolk van si-
garettenrook. De geschiedenis van de gebroken arm is in verge-
telheid geraakt. De vrouw waarschijnlijk al jaren weg. De man 
eenzaam en weemoedig. Alleen tequila brengt hem soms nog in 
een roes van onstuimig geluk.
   Om half vier ’s nachts zit ik aan mijn derde longdrinkglas. Ik 
vraag me af of het nog regent en of ik de weg naar het apparte-
ment terug zal vinden. Ik voel me licht in mijn hoofd, door de si-
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RANKING THE STARS

WETENSCHAPSAGENDA

14 DECEMBER

16.30 – 19.00 uur
Burgerzaal Stadhuis Rotter-
dam, Coolsingel 40.
Lezing & Discussie: Afrika 
en de Grens van ingrijpen.
Spreker:generaal-majoor 
(bd) der mariniers Patrick 
Cammaert, voormalig mili-
tair adviseur van Koffi Anan 
en recentelijk VN-comman-
dant in Congo. Co-referent: 
dr. Math Noortmann, uni-
versitair hoofddocent inter-
nationaal recht aan de EUR. 
Toegang gratis, aanmelden 
aanbevolen: 
csnoeks@clingendael.nl 
o.v.v. Afrika R’dam.

17 DECEMBER

14.30 -15.30 uur
Oxfordzaal, M1-12 (W)
HOVO Winterlezing: prof.dr. 
Fik Meijer: Romeinen en de 
zee, een moeizame verhou-
ding

12.00 – 13.00 uur
Riviumzaal H17-02 (W)
Lezing Research on Monday
Spreker: Peter Neary (Uni-
versity of Oxford)
‘International Trade in Ge-
neral Oligopolistic Competi-
tion’
(more info: Tinbergen Insti-
tute, tel. 408 8915)

Welke EUR-wetenschappers zorgden voor reuring en duiding in de media 
in 2007? Erasmus Magazine maakte een ranking en interviewde zes genomi-
neerden over het belang dat zij aan de media hechten en hun ervaringen 
met de pers. Wat zijn de do’s en dont’s om volgend jaar zelf een plekje op de 
lijst te bemachtigen, zonder uw wetenschappelijke geloofwaardigheid te 
verliezen?  tekst Daan Rutten fotografie Ronald van den Heerik en Levien Willemse

at is leuker dan de spraakmakers van 2007 van de 
Erasmus Universiteit op een rijtje te zetten in volgorde 
van ‘belangrijkheid’. Maar hoe kom je aan zo’n lijstje? 
Erasmus Magazine ging vol goede moed op zoek naar 

een gedegen, empirische methode. De afdeling wetenschaps-
voorlichting was zo aardig ons een knipselmap van honderd 
A4’tjes beschikbaar te stellen. Hierin worden bijdragen en me-
diaoptredens van onze wetenschappers bijgehouden, zij het verre 
van volledig, zeker wat televisie en radio betreft. Niettemin, een 
prima steekproef. 
We sloegen aan het turven; één punt per bijdrage; een vreemd 
lijstje werd het wel. De hoogleraren economie Leo Stevens en 
Peter Kavelaars gingen aan kop met hun regelmatige kolommen 
over rente en geld (samen goed voor meer dan 50 punten) in het 
Financieele Dagblad. Maar zijn ze daarmee bekender dan Ko 
Colijn die op 7 punten komt? Onze gekozen onderzoeksmethode 
brak ons hier enigszins op. 
Afijn, wie A zegt, moet ook B zeggen, nietwaar? Aldus raad-
pleegden we nog wat digitale media-archieven en namen de hele 
boel mee naar café De Pui, waar we onder genot van een biertje 
de gezaghebbendheid verder uitvochten. Vele hoofdbrekende 
uurtjes (en biertjes) later kwamen we tot het volgende Salomons-
oordeel: 

Mediatoppers 2007  
Ko Colijn (FSW): wordt vaak gevraagd om commentaren en 
‘videochats’ bij het NOS Journaal en Nova. Heeft wekelijks een 
column in VN en schrijft diverse bijdragen in kranten.
Henk Volberda (RSM): doceert meestal over hot items als 
innovatie en onze concurrentiepositie ten opzichte van Azië.
Ruut Veenhoven (FSW): duikt werkelijk overal op om ons 
‘geluk’ te brengen.
Rinus van Schendelen (FSW): werd geciteerd in 
verschillende kranten over Pim Fortuyn, het echec van de PvdA 
en lobbyen in Brussel.
Jos de Mul (FW): schreef verschillende artikelen over de 
vervolging van de gezinsvoogdes van Savanna ( ‘een Griekse 
tragedie’) en de ‘pornoficatie’ van de samenleving.
Awee Prins (FW): de flamboyante wijsgeer kreeg massale 
aandacht bij verschijning van zijn proefschrift over ‘verveling’.
Ab Osterhaus (EMC): Nederland was voor zijn exposure 
iets te gezond dit jaar, al waren zijn waarschuwingen voor 
wereldbedreigende virusziekten onverminderd daar. Kreeg ook 
aandacht voor de wetenschappelijke prijs voor zijn verdiensten 
op het gebied van infectieziekten.
Maria Grever (FHKW): kreeg aandacht voor haar 
Huygenslezing en publicaties over de nationale identiteit en de 
canon.

Tariq Ramadan (FSW): mag niet ontbreken in dit overzicht, 
maar de discussie op radio, tv en in de kranten ging louter 
over zijn persoon; is hij een verlicht moslim of stiekem toch 
conservatiever?
Een eervolle vermelding krijgt Jan Rotmans (FSW), die de 
oprichting van het duurzaamheidsplatform Urgenda initieerde. 
In de slipstream van Al Gore legde hem dat geen windeieren wat 
aandacht betreft.

1. Hoewel misschien niet helemaal eerlijk – hij is zelf 
ook journalist voor Vrij Nederland – kan 2007 toch 
het jaar van hoogleraar Internationale Betrekkingen, 
Ko Colijn (56), genoemd worden. Colijn was als 
defensiedeskundige tussen de 150 en 200 keer te zien in 
actualiteitenprogramma’s om zijn expertise tentoon te 
spreiden over de oorlog in Irak, het kernprogramma van 
Iran en de Nederlandse missie in Uruzgan.

“Het begon bij de Lockheed-affaire in 1976. Men had toen wei-
nig kennis van defensie, ik werd gevraagd als deskundige en dat 
bleven ze doen. Dat is natuurlijk eervol en fantastisch. Maar als 
wetenschapper moet je altijd proberen nuchter en redelijk te blij-

W
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ven. Ik ben ook al lang journalist, dan zie je de bananenschillen 
meestal van ver liggen.
Journalisten ‘overvragen’ altijd, dat moet ook. Het liefst hebben 
ze dat je voorspellingen doet: dit gaat morgen of komende maand 
gebeuren. Maar wanneer ik commentaar geef op een live-uitzen-
ding met Colin Powell, kan ook ik niet zien of hij de waarheid 
spreekt. Ik kan wel zeggen: ‘als Amerika er zo tegenaan kijkt, is 
het waarschijnlijk dat morgen de bommenwerpers uitvliegen’. 
Als je dossierkennis hebt, kun je ook de grotere verbanden 
schetsen. Als volgens een inlichtingenrapport het nucleaire pro-
gramma van Iran stilligt, acht ik het mogelijk dat de afspraken 
van de VS met China om Iran meer sancties op te leggen, op een 
laag pitje komen te staan, en dat een raketschild tegen Irakese 
atoomraketten lager op de politieke agenda komt te staan. Maar 
ik ben geen profeet, hoe graag een interviewer dat ook zou wil-
len. Dus ik houd een slag om de arm, je geloofwaardigheid kan 
snel verspeeld zijn.
Na een uitzending van het NOS Journaal komen er vaak honder-
den reacties binnen bij de redactie. Ik krijg dan ook commentaar 
van kenners zoals oud-militairen waardoor je ziet dat het niet 
vrijblijvend is wat je doet. Je kunt geen onzin verkopen. Je moet 
weloverwogen je visie neerzetten in een paar minuten of secon-
den. 
Ik vraag vooraf hoeveel tijd ik heb zodat ik mijn woorden in een 
zodanige boodschap kan gieten dat ik het in die tijd kwijt kan. 
Alles in gewone mensentaal, zonder wetenschappelijke termen. 
Anders haakt zelfs het NOS publiek af. Ik ben ervan overtuigd 
dat je elke wetenschappelijke analyse, in een paar honderd woor-
den moet kunnen zeggen. Met lichaamstaal kan ik wel laten 
merken dat ik soms noodgedwongen even kort door de bocht 
moet.”

2. “De kans bestaat dat we uit de top tien vliegen”, zei 
Henk Volberda (43), de ‘innovatiedoctor’ bij RSM, ergens 
over de Nederlandse economie. Maar hijzelf is met 
regelmatige bijdragen en opinies op RTL Z, de radio en alle 
economiekaternen van kranten, niet uit de mediatop te 
branden.

“Ik ga niet voor de NOS radio ergens naar een plek in Verweggi-
stan voor een interviewtje. Maar als het niet te veel moeite kost, 
doe ik het graag. De media te woord staan hoort bij het proces 
van kennisoverheveling. Daar moet je geen beloning voor willen. 
Het is mooi om een soort thought leader te kunnen zijn. Als de 
universiteit mediaoptredens zou belonen en de constant aan zou 
sporen om te publiceren in de pers, ben ik bang dat we een soort 
hofnarren kweken, die om de haverklap iets roepen om op de 
buis te verschijnen. Het is een oude wijsheid die zegt: een goede 
reputatie opbouwen duurt lang, maar je bent hem zo weer kwijt.
Ik vind dat de universiteit jonge wetenschappers best meer weg-
wijs mag maken in de omgang met de media. Dat onderzoekers 
zich bijvoorbeeld realiseren dat ze ook uit naam van de univer-
siteit praten. Wanneer een journalist vraagt: wat vind je van 
Wilders, geef ik daar geen antwoord op. Het is beter om geen 
politieke uitspraken te doen, maar vanuit je expertise te praten. 
Dan kan je wel iets zeggen over de politiek. Een voorbeeld: als 
politici beweren dat versoepeling van het ontslagrecht tot meer 
banen leidt, kan ik als wetenschapper daar tegenin brengen dat 
het niet met de feiten strookt zoals Zweden en Finland aantonen. 
Overigens krijg je via de achterdeur vaak alsnog de beloning. 

Met wat naamsbekendheid word je eerder uitgenodigd voor 
lezingen. En het kan zomaar dat je hierdoor een onderzoekspro-
gramma of samenwerking met een mooi bedrijf binnensleept. 
Bovendien is een bijdrage in de krant of op tv een kans om je 
boodschap zo helder en scherp mogelijk te presenteren. Aan mijn 
peers – mijn vakgenoten – kan ik niet altijd aflezen of managers 
uit het bedrijfsleven, die doorgaans weinig tot niets lezen, ook 
begrijpen wat ik bedoel. 
Het moet natuurlijk meestal wel heel erg simpel uitgelegd wor-
den. Media willen het liefst hapklare brokken, met alles erop en 
eraan, waardoor uitspraken af en toe uit hun verband worden 
gerukt. Ik wil niet op alle slakken zout leggen, maar ik vind het 
wel vervelend om – ook in kwaliteitskranten –  mijn staatjes en 
tabellen terug te vinden zonder bronvermelding.”

3. Socioloog Ruut Veenhoven (65) lag het afgelopen 
jaar onder andere langs de feministische meetlat van 
hoofdredactrice Cisca Dresselhuys in Opzij. Maar we 
kwamen Veenhoven dit jaar in heel veel meer media tegen 
met zijn boodschap over ‘liefde’ en ‘geluk’. De ‘geluksprof’ 
vindt dat bijdragen in de publieksmedia serieus 
gewaardeerd mogen worden.

“In de jaren ’ 70 zocht ik bewust de publiciteit op met betrekking 
tot het thema abortus; de strijd rond legalisatie van abortus werd 
voornamelijk in de media gevoerd. In de jaren ’80 kwam ik in de 
publiciteit rond het onderwerp vrijwillige kinderloosheid, wat 
net mogelijk was door komst van de pil, maar dat nog niet werd 
geaccepteerd. Beide onderwerpen waren dankbaar opgepikt door 
de feministische voorhoede die in veel redacties goed was verte-
genwoordigd. Helemaal vanzelf ging het overigens niet. Je moest 
wel wat te melden hebben. 
Sinds de jaren ’90 sta ik vaak in de belangstelling vanwege mijn 
onderzoeken naar geluk. Hiervoor hoef ik de publiciteit niet te 
zoeken, die komt vanzelf. We leven in een meerkeuze maatschap-
pij en steeds meer mensen vragen zich af welke keuzes de meeste 
kans op een gelukkig leven bieden. Ook in de politiek begint ge-
luk een issue te worden. Nu problemen als armoede en ongelijk-
heid zijn opgelost, rijst de vraag wat we nog meer kunnen doen 
om geluk voor een groter aantal mensen te bewerkstelligen. Ik 
help de media een handje met een overzichtelijke website. 
Zo’n tien procent van mijn tijd ben ik wel kwijt aan de media. Ik 
wil het werk van de journalist toch graag vooraf zien en zo nodig 
suggesties doen ter correctie. Vooral dat laatste kan tijdrovend 
zijn en in het begin irriteerde me dat. Tegenwoordig zie ik het 
meer als part of the job. Je moet natuurlijk ook niet overal in 

19 DECEMBER

09.45 uur
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7 (H)
Promotie S.C. Yap
Congenital Aortic Stenosis 
in Adults

11.45 uur
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7 (H)
Promotie M. Van Houdenho-
ven
Healthcare Logistics: The Art 
of Balance

13.45 uur
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7 (H)
Promotie J.A. Kooren
ß-Globin Gene Regulation 
and Nuclear Organisation

15.45 uur
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7 (H)
Promotie I. Kardys
Inflammatory Markers and 
Genes: Epidemiologic Stu-
dies on their Roles in Car-
diovascular Disease

20 DECEMBER

09.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie I. Soerjomataram
Multiple Primary Cancers in 
Patients with Breast and 
Skin Cancer

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie H. Ning
Hierarchical Portfolio Ma-
nagement: Theory and Ap-
plications

13.30 uur
Senaatszaal (W)
Promotie W. van der Valk
Buyer-Seller Interaction Pat-
terns During Ongoing Ser-
vice Exchange

16.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie M.L.H. Reumers
Samengevoegde afwikke-
ling van faillissementen

21 DECEMBER

09.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie J. Noeverman
Management Control Sy-
stems Evaluative Style and 
Behaviour: Exploring the 
concept and behavioural 
consequences of evaluative 
style

11.00 uur
Senaatszaal (W)
Promotie Drs. M Hage
A Stakeholders Concern: To-
wards an economic theory 
on stakeholder governance
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willen staan; ik zie mezelf niet in een tijdschrift als Happinez, 
dat is me te esoterisch. 
Het doorgeven van kennis naar de samenleving hoort bij de 
taak van een universiteit. Dat staat ook expliciet in de wet op 
het Hoger Onderwijs. Ik vind dan ook dat wetenschappers die 
veel participeren in het publieke debat gecompenseerd moeten 
worden met minder uren onderwijs geven. Dat wordt nu niet in 
de taakverdeling meegenomen. Als je zo nodig in de krant wil, 
moet dat in je eigen tijd. Bijdragen in publieke media tellen niet 
mee, wetenschappers worden alleen op hun wetenschappelijke 
publicaties afgerekend. 
Om maatschappelijke bijdragen op zijn minst zichtbaar te ma-
ken wordt binnen de faculteit in een ‘krantenbank’ inmiddels wel 
bijgehouden wie in de media verschijnt en hoe vaak. De punten 
voor publiciteit wegen nu mee in de onderzoeksoutput samen 
met wetenschappelijke publicaties en citaties.” En daarmee heeft 
Veenhoven weer een extra puntje erbij.

4. Wie iets wil weten over Europa, Brussel of de politiek, 
moet bellen met Rinus van Schendelen (63), ook wel beter 
bekend als ‘dé lobby-professor’. De voormalig formateur 
heeft het niet zo op fratsen, dat scheelt. 

“Een wetenschapper hoeft zich niet met de media in te laten. 
Hij/zij moet zich in de eerste plaats bezighouden met onderzoek 
en onderwijs, en hij heeft bestuurlijke taken. Daar moet hij op 
worden afgerekend. Dat neemt niet weg dat het goed is dat er 
academici zijn die zich roeren in de media. Er wordt enorm veel 
domme onzin gekletst, bijvoorbeeld over hoe ‘Brussel’ werkt. 
Als wetenschapper prikkelt dat me. Ik vind het ook leuk om te 
zeggen waar het feitelijk op staat, dat is onderwijs via de mas-
samedia. Wanneer je bovendien op een vlotte manier presenteert, 
ben je al snel aantrekkelijk voor de media. 

Ik ben nooit lid geworden van een politieke partij. Journalisten 
zoeken toch vaak iemand die enige onpartijdigheid uitstraalt. 
Het nadeel is dat je als onpartijdige minder weet van interne, ge-
vestigde partijpolitiek. Maar politici en beleidsmakers nodigen 
me geregeld uit om zich informeel bij te laten praten door mij. 
Andersom tap ik daar informatie af om mijn kennis te vergroten. 
Dus ik ben bij veel partijen, commissies en raden informeel goed 
ingewijd.
Good publishing is ook een uithangbord voor de universiteit. Bij 
de vorming van het Rotterdamse college in 2002, op verzoek van 
de burgemeester en Fortuyn, was ik volgens de voorlichtings-
afdeling goed voor vijftig procent van de media-aandacht voor 
de EUR. Ik grapte wel eens tegen de mensen van voorlichting: 
‘jullie mogen de helft van het pr-budget wel overmaken naar mijn 
vakgroep’. 
Ik stel wel grenzen. Journalisten bellen mij of ze komen maar 
langs. En het moet kort en bondig. Zonder rare fratsen. Ik vraag 
ook altijd om inzage in het stuk. Journalisten die toch onjuisthe-
den publiceren of de feiten verdraaien, schaden mijn vertrouwen. 
Die komen op mijn grijze of zwarte lijst. Daar praat ik dan voor 
een tijdje niet meer mee of helemaal nooit meer. Nee, ik noem 
geen namen.”

5. Het was niet het jaar van SARS, knutten – het beestje 
dat blauwtong veroorzaakt – of vogelpest en dus 
ook niet echt het jaar van Ab Osterhaus (59). Maar de 
wereldberoemde viroloog mag toch niet klagen. In de 
Haagse Post stond hij als ‘virale onheilsprofeet’ in de top 
100 van meest invloedrijke personen.

“Zelf benader ik de media nooit, tenzij er echt iets mis is; dan 
beleg ik een persconferentie, als het niet anders kan. Journalisten 
bellen mij. Ik weeg zelf af of ik kan meewerken, soms in samen-
spraak met de persvoorlichter van het Erasmus MC. Die eigen 
verantwoordelijkheid moet je ook kunnen dragen als weten-
schapper. Al kan ik me voorstellen dat contact met de media in 
het begin moeilijk is. Ik breng jonge medewerkers daar ook wel 
wat over bij en dat zou meer moeten gebeuren.
Journalisten proberen je constant uit de tent te lokken. Je kunt 

16.00 uur
Aula (W)
Oratie dr. R.A.M. Fouchier
‘Voorspelbaarheid van evo-
lutie en revolutie’

9 JANUARI

09.45 uur
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7 (H)
Promotie Mw. B.A.E. de Ko-
ning
Chemotherapy Induced In-
testinal Mucositis: from 
bench to bed

15.45 uur
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7 (H)
Promotie M. ter Horst
Gene therapy of Malignant 
Gliomas

10 JANUARI

13.30 uur
Forumzaal, M-gebouw (W)
Promotie C.M.W. Hoede-
maekers
Performance Pinnen Down; 
A Lacaninan analysis of sub-
jectivity at work

16.00 uur
Forumzaal, M-gebouw (W)
Promotie R. Jelier

11 JANUARI

13.30 uur
Forumzaal, M-gebouw (W)
Promotie P.L.J.M. Mertens
Outbreaks: Sources of Epi-
demiological Knowledge in 
Communicable Disease 
Control

16.00 uur
Oxfordzaal, M1-12 (W)
mw. M.D. van Halderen
Organizational Identity Ex-
pressiveness and Perception 
Management

16 JANUARI

09.45 uur
Faculteitsgebouw, college-
zaal 7 (H)
Promotie mw. S. Spronk
Management of patients 
with intermittent claudica-
tion 

H= campus Hoboken, Facul-
teit Erasmus MC - Dr. Mole-
waterplein 50
W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 40



dan wel zeggen: die journalisten zijn maligne, maar het is ook 
hun werk om je iets te laten zeggen dat je eigenlijk niet wilt. Zo-
wel bij De Telegraaf als bij Zembla ken ik journalisten die daar 
heel goed in zijn. Ook moet je er rekening mee houden dat er 
altijd wordt geknipt in je interview. In een interview van twintig 
minuten formuleer ik mijn boodschap zodanig dat hij overeind 
blijft staan als er slechts dertig seconden van overblijven. Verve-
lender vind ik het als jouw quote tegenover die van een andere 
geïnterviewde worden gemonteerd. Dan kan je echt als een 
schlemiel overkomen. Daar doe ik dus liever niet aan mee. Ik 
daag een opponent liever uit om rechtstreeks met mij in debat te 
gaan. De meesten haken dan direct af omdat je argumenten als 
wetenschapper vaak goed zijn gefundeerd en zwaar wegen.”

6. Historica Maria Grever (54) kreeg aandacht voor haar 
NWO-Huygenslezing en publicaties over de nationale 
identiteit en de canon. Media-aandacht is belangrijk, 
zegt ze, maar het moet nooit ten koste gaan van je taken: 
doceren en wetenschap bedrijven.

“Sommige collega’s zoals Arjo Klamer en Ko Colijn komen veel 
vaker in het nieuws dan ik. Het zal wel door de canondiscussie 
komen en door de Huygenslezing die ik in april dit jaar in De 
Nieuwe Kerk in Den Haag gehouden heb. 
Ik werd in 2001 al eens geïnterviewd door Twee Vandaag over 
een grote vernieuwing in het geschiedenisonderwijs. Ik dacht dat 
het een half uurtje zou duren. Nee dus. Drie mensen, interviewer, 
regisseur en cameraman, kwamen met al hun apparatuur bij mij 
thuis. Je probeert gastvrij te zijn, met koffie en thee. Vervolgens 
moest ik uit allerlei hoeken gefilmd worden, met een boek op een 

bepaalde manier in mijn hand zittend en het ook nog een paar 
keer overdoen. 
Ruim twee uur zijn we bezig geweest. En dan komt plots het 
grote nieuws over de varkenspest. Was ik op televisie, bleef er 
nauwelijks iets van over. Live interviews zijn wat dat betreft veel 
leuker; je bent meteen op de buis of de radio. In 2005 werd ik bij 
NOVA live een half uur geïnterviewd over het 25-jarig regerings-
jubileum van koningin Beatrix. Voor radio-interviews vraag ik 
nu altijd om een taxi zodat ik de rust goed kan gebruiken om nog 
even wat door te lezen. 
Natuurlijk streelt het je ego, maar je wilt als wetenschapper ook 
graag je bevindingen overdragen aan het publiek. Bovendien 
leer je ontzaglijk veel van de vragen die journalisten stellen. Ze 
dwingen je om je onderzoek in toegankelijke taal te vertellen en 
de kern weer te geven. Soms leveren die gesprekken ook interes-
sante invalshoeken op. Ik bereid me ook altijd goed voor. Het is 
niet iets dat je moet onderschatten. 
Ik pas wel op dat ik geen slaaf van de media word. Een col-
lege zou ik nooit verzetten voor een interview. Bij historici als 
Thomas von der Dunk zie je dat ze bijna alleen nog maar in de 
media opereren. In mijn geval is het nogal onvoorspelbaar wan-
neer je voor een interview of artikel wordt gevraagd. Een stuk 
schrijven voor NRC Handelsblad is leuk, maar de redactie kan 
je vervolgens vragen om het nog snel even te actualiseren en bij 
te schaven en dat moet dan meteen de komende dag. Dat kost 
behoorlijk wat tijd en energie.”  

Nota bene: een lijstje is net als een canon: oneindig bediscussi-
eerbaar. Is het een grove inschattingsfout dat zowel vrouwen als 
juristen en economen nauwelijks voorkomen in de top? Voelt u 
zich hoogst gepasseerd en hoort u er absoluut in? Mail dan naar  
Rutten@em.eur.nl. Voor op de website Erasmusmagazine.nl.
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Theater: Lang en Gelukkig
Het ro theater heeft de familievoorstelling weer in 
ere hersteld met ‘Lang en Gelukkig’ in de regie van 
Pieter Kramer. In de traditie van de Britse Christ-
mas Pantomime mag ook hier het publiek mee-
juichen. Het sprookje gaat over Assepoester, maar 
dan net even iets anders. Arjan Ederveen schittert in 
de rol van boze stiefmoeder. Samen met haar even 
valse en ordinaire travodochters Paris en Hilton, 
heeft ze één interesse: shoppen in de PC Hooft-
straat. De prins Roderick van Oranje-Nassaukade, 
is een nichterige papzak die van zijn moeder nodig 
aan de vrouw moet. Tussendoor komen ook andere 
sprookjesfiguren voor, zoals Klein Duimpje en een 
gereformeerde Roodkapje. Laatstgenoemde raakt 
tegen alle verwachtingen in gecharmeerd van ‘de 
grote, boze, vieze, dakloze en eenzame’ wolf. 
Niet alleen de personages in Lang en Gelukkig, 
maar ook de decors en de muziek, zijn verrassend. 
Terwijl de kinderen zich laten meeslepen door het 
sprookje en de meezingers, zijn er ook komische uit-
spraken en bekende quotes die alleen voor de vol-
wassen oren begrijpelijk zijn. Een sprankelende 
voorstelling geschikt voor de leeftijd van acht tot 
tachtig.
 

Theater: Rembrandts spiegel 
De cineast/kunstenaar Peter Greenaway is al jaren-
lang gefascineerd door de schilder Rembrandt van 
Rijn. Na ‘De nachtwacht’ (2006), een licht- en ge-
luidsinstallatie in het Rijksmuseum, en de speelfilm 

‘Nightwatching’ (2007) maakt hij nu met regisseur 
Saskia Boddeke en componist Vincent van War-
merdam de muziektheaterproductie ‘Rembrandts 
Spiegel’. 
De voorstelling belicht de schilder als mens. De 
spiegel van Rembrandt reflecteert zijn angst om 
blind te worden en zijn bezorgdheid over de vergan-
kelijkheid van het leven. Maar bovenal gaat het 
over de schilders relatie met de drie belangrijkste 
vrouwen in zijn leven: Saskia van Uylenburgh, 
Geertje Dircks en Hendrikje Stoffels.
Rembrandts spiegel is een multimediale productie; 
een toneelstuk, opera en film ineen. Het decor ziet 
er uit als een filmset. Tijdens de voorstelling zijn er 
ongemonteerde beelden uit de speelfilm te zien. De 
muzikale begeleiding is van het ensemble 
Domestica Rotterdam onder leiding van Wim 
Steinmann.

Musical: Hair
Hair is dé musical van de flower-power generatie. 
Bijna veertig jaar geleden zorgde het op Broadway 
voor opschudding vanwege de seks-en-drugsscè-
nes. De musical vertelt het verhaal van Claude 
Bukawski, een eenvoudige boerenjongen die tijdens 
de Vietnamoorlog het leger ingaat. Vlak voor zijn 
vertrek ontmoet hij een groep hippies en maakt hij 

kennis met hun idealen van vrije liefde, vrede en re-
bellie. 
De legendarische musical met liedjes als ‘Let the 
Sunshine in’ en ‘Aquarius’ wordt nu door regisseur 
Marcus Azzini in een eenentwintigste-eeuws jasje 
gestoken. Voor het eerst is er een jonge Nederlandse 
cast met onder meer ex-idol Dewi. Ronald Giphart 
herschreef de dialogen en Jan Rot nam de liedtek-
sten voor zijn rekening. Een achtkoppige band zorgt 
voor de live muziek. 

Musical: Evita 
Van eenvoudig meisje en model tot First Lady en 
volksheldin van Argentinië. Het levensverhaal van 
Eva Maria Duarte de Perón (1919-1952) spreekt nog 
steeds tot de verbeelding. In Nederland brengt Joop 
van der Ende Theaterproducties de musical na 
twaalf jaar opnieuw op de planken. In de aanloop 
naar de première kon het publiek nog meebeslissen 
in de audities. Het tv-programma ‘Op zoek naar 
Evita’ hield musicalliefhebbers maanden aan de buis 
gekluisterd. Na een afvalrace door middel van tele-
voting kwam uiteindelijk Brigitte Heitzer als winna-
res uit de bus. Zij zal de felbegeerde rol van politieke 
diva spelen en zingen. De reizende musical gaat in 
de Nieuwe Luxor in première. 

Humor: Arie en Silvester
De twee stand-uppers Arie en Silvester zijn grap-
pig, maar ook behoorlijk grofgebekt. Wie op de eer-
ste rij zit, wordt steevast te grazen genomen. Zelf 

TIPS VOOR DE FEESTDAGEN
Wat is er te doen in de donkerste periode van het jaar? EM presenteert een aantal activiteiten rond 
de feestdagen –  voor de gehele familie. Voor de meeste voorstellingen biedt Erasmus Cultuur onder 
de noemer ‘cultuur onder de kerstboom’ bovendien kortingen voor studenten en medewerkers.
 tekst Afshan Ayar

‘Lang en Gelukkig’ is te zien in de Rotterdamse 
Schouwburg tot en met 6 januari. Toegang voor 
EUR-medewerkers, via Erasmus Cultuur op zater-
dag 29 december, € 7,50 in plaats van € 15,-. 

‘Rembrandts Spiegel’ is te zien in de Rotterdamse 
Schouwburg van 12 tot en met 15 december. 
Toegang voor EUR-medewerkers, via Erasmus 
Cultuur op zaterdag 15 december, € 15,- in plaats 
van € 27,50.

‘Hair’ is in het Nieuwe Luxor te zien van 8 tot en 
met 13 januari. Op 10, 11 en 12 januari  kan in de 
foyer worden doorgefeest op de muziek uit de ja-
ren ’60 gedraaid door Dr. Love en Dr. Beat. Prijzen 
vanaf € 25,-; voor studenten € 22,50, via Erasmus 
Cultuur op woensdag 9 januari.

‘Evita’ is tot en met 23 februari te zien in het 
Nieuwe Luxor. Kaarten via Erasmus Cultuur op 
woensdag 19 december € 35,- in plaats van € 43,-.

(Foto: Govert de Roos)

(Foto: Edland Man)

(Foto: leo van Velzen)

(Foto: DigiDaan)
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vergelijken ze hun show met een achtbaan. “Je 
wordt er kotsmisselijk van maar je gaat wel meteen 
weer in de rij staan”, aldus de heren. 
Onlangs maakten Arie en Silvester bekend dat ze 
uit elkaar zouden gaan. Volgens hen is het na twaalf 
jaar samenwerking wel goed geweest. Een laatste 
kans dus om ze als duo te zien optreden.

Humor: Rooyackers, Kamps en 
Kamps
Het trio bestaat uit Bor Rooyackers en de tweeling 
Tim en Wart Kamp. In 1998 wonnen ze de jury- en 
publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festi-
val. Inmiddels hebben ze hun vijfde cabarettournee 
voor de boeg. Hun shows hebben vaak een filmisch 
karakter.Hun stijl wordt wel eens omschreven als 
zapcabaret. Een snelle aaneenschakeling van sket-
ches, melige acts en zwarte humor. 

Dans: Conny Janssen danst 
‘Parels’ is de afsluiting van het jubileumjaar van 
het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen 
danst. Voor Parels zijn de hoogtepunten uit de afge-
lopen vijftien jaar geselecteerd. De voorstelling is 
opgebouwd uit drie delen. Deel een is een groeps-
werk voor acht dansers en staat in het teken van 
groepsdruk en het verlangen van het individu om 
los te breken. Deel twee bestaat uitsluitend uit duet-
ten met fragmenten uit onder meer ‘Licht’(2004), 
‘Hear me’(2006) en ‘I’m Here’ (2006). Het derde 
deel is een speciale versie van het succesvolle dans-
stuk ‘Rebound’ (2005), waarbij de trampoline een 
bijzondere rol speelt. In Rebound, een choreografie 
voor vijf mannen, staat competitie, vriendschap en 
veerkracht centraal. Jazztrompettist Eric Vloeimans 
en toetsenist Jeroen van Vliet componeerden de 
muziek. Alleen in Rotterdam treden ze ook live op 
tijdens de voorstelling. 
 
die

‘Rooycakers versus Kamps versus Kamps’ is te zien 
in het Oude Luxor op 10 en 11 januari. Kaarten via 
Erasmus Cultuur op donderdag 10 januari € 7,50.

‘Arie en Silvester’ zijn te zien in het Nieuwe Luxor 
van 15 tot en met 17 januari. Kaarten via Erasmus 
Cultuur op dinsdag 15 januari, € 10,-. 

‘Parels’ is te zien in de Rotterdamse Schouwburg 
op 19 en 20 december. Kaarten via Eramsus 
Cultuur op woensdag 19 december € 5,- en  €10,-.

DAFT PUNK MAAKT 
HEERLIJKE DANSPLAAT 
Waar de meeste popgroepen doorbreken met een 
hitsingle, deed Daft Punk het met een videoclip. 
Het Franse houseduo slingert in 1996 via een su-
bliem filmpje ‘Around the World’ de huiskamers 
in en scoort een instant hit. In de vier minuten 
durende clip zie je mensen in robotpakken in po-
lonaisedans een podium op en af lopen. Een sim-
pel tafereel waarin alleen outfits, decors en licht 
veranderen. Ook de bijbehorende muziek moet 
het niet van de afwisseling hebben, want die be-
staat uit een doffe beat, groovende bass en niet 
meer dan drie woorden (die van de titel).

Na Around The World is er eigenlijk nooit iets 
veranderd aan Daft Punk. Natuurlijk versche-
nen er sinds 1996 nieuwe albums, twee om pre-
cies te zijn: ‘Discovery’ en ‘Human After All’, en 
de nodige singles, bijvoorbeeld de knaller ‘One 
More Time’. Toch is Daft Punk nog steeds die 
groep met een fascinatie voor robots en een liefde 
voor het eindeloos herhalen van industriële klan-
ken.

Gelukkig maar, zo zullen de bezoekers van het 
concert van 14 juni jongstleden in het Franse 
Bercy gedacht hebben. Zij zagen en hoorden een 
groep in topvorm, zo is te horen op de pas ver-
schenen liveregistratie, ‘Alive’. Op dit album, dat 
met 84 minuten aardig lang is, komen alle be-
kende nummers van Daft Punk langs. Naast 
Around the World en One More Time, bijvoor-
beeld ‘Da Funk’ en ‘Harder, Better, Faster, 
Stronger’.  
Het contrast tussen deze houseklassiekers en het 
recentere werk van Daft Punk is groot, maar 
dankzij een slimme truc, nauwelijks merkbaar. 
De elf tracks op Alive zijn consequent een mix 
van oude en nieuwe nummers. Dit zorgt ervoor 
dat er weinig kwaliteitsverschil is tussen de lied-
jes, maar nadeel is de dreigende verveling. Voor 
zolang als het duurt, is Alive een heerlijke dans-
plaat! JS 

Artiest: Daft Punk; cd: Alive; label: EMI.

(Foto: Frank Verhagen)

(Foto: Stephan van Hesteren)
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Met zijn poten wijd uit elkaar, stapt de ijsbeer over 
het poolijs. Voorzichtig aftastend, want het is niet 
overal dik genoeg. Af en kraakt zijn sterk vermager-
de lijf door het dunne oppervlak en worstelt hij zich, 
half zwemmend, weer omhoog. De voice-over licht 
toe: ‘Wanneer het ijs te dun wordt, verdwijnt het na-
tuurlijke jaaggebied van de ijsbeer. En sterft hij uit.’ 
De makers van ‘Earth’, BBC-veteranen Alastair 
Fothergill en Mark Linfield, hebben een boodschap. 
En sinds Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’ is het 
klimaat weer hip, dus staat een kritische beschou-
wing van de opwarming van de aarde garant voor 
volle bioscoopzalen. Gelukkig hoeven de makers 
het niet slechts van hun handig gekozen thema te 
hebben. Earth is een tot in de puntjes geperfectio-
neerde natuurfilm en met het grootste budget dat 
een documentaire ooit had, een bijna megalomane 
productie. In anderhalf uur neemt de film ons mee 
van de ijsberen van de Noordpool naar de pinguïns 
van de Zuidpool en onderweg passeren nog eens 
tientallen diersoorten en wonderbaarlijke natuur-
verschijnselen de revue. En allemaal zijn ze even 
wonderschoon in beeld gebracht. De jonge manda-
rijneendjes die voor het eerst klungelig fladderend 
hun nest op grote hoogte verlaten, de olifanten die 
na een tocht van honderden kilometers eindelijk bij 
de rivierdelta aankomen en van blijdschap zwem-
mend over elkaar heen buitelen, het ijsbeertje dat 
zijn moeder nog niet wil volgen naar de grotemen-
senwereld en wat opstandig aan een ijsschots blijft 
hangen. Alles is haarscherp in beeld gebracht en 
behendig gemonteerd. Zo knap dat Earth soms 

meer wegheeft van een computeranimatie dan van 
een natuurfilm. Binnen fracties van seconden ver-
schuiven de seizoenen en verandert een ijsvlakte in 
een kale toendra. 
Wat overdreven is de manier waarop de dierlijke ge-
dragingen – door de vriendelijke doch nadrukkelij-
ke voice-over van Patrick Stewart (Star Trek en X-
Men) en de dramatische soundtrack van het 
Berliner Philharmoniker – wel erg overdreven ver-
taald worden naar de menselijke maat. Het drama 
dat de dieren – natuurlijk door de ‘global warming’ 
– boven het hoofd hangt, wordt breed uitgemeten. 
Dit is wat suggestief, maar hierdoor slagen 

Fothergill en Linfield wel in hun activisme. Want 
natuurlijk is de aarde prachtig en moet de mensheid 
haar niet naar de knoppen helpen.
Vanuit artistiek oogpunt hadden de makers het iets 
rustiger aan mogen doen. Hoewel de esthetisering 
van onze planeet schitterende plaatjes oplevert, is 
Earth zo overgeproduceerd dat het soms wat rich-
ting kitsch neigt. En dat is jammer. Want daardoor 
wordt de film als een kleurplaat die te mooi is inge-
kleurd. GM

EEN TE MOOI INGEKLEURDE KLEURPLAAT
Voor ‘Earth’ werden kosten nog moeite gespaard. Dat levert een prachtige reis op langs de bedreigde wonderen der natuur. Maar zijn de plaatjes 
niet te mooi?

Hightech poppenkast, noemt theatermaakster 
Pauline Kalker het. Met maquettes, kleipoppetjes, 
heel veel rommel en een aantal vingercamera’s 
schept Hotel Modern een surrealistische wereld op 
het toneel. Kalker: “We filmen in de maquettes en 
dat wordt op een groot scherm geprojecteerd. Je 
ziet dus een film, maar tegelijkertijd hoe wij die 
film maken.”
Na de zware voorstellingen ‘Kamp’ en ‘De Grote 
Oorlog’ was het theatergezelschap toe aan iets 
luchtigs. Zo kwamen acteurs en theatermakers 
Pauline Kalker, Herman Helle, Arlène Hoornweg 
en componist Arthur Sauer terecht bij de thema’s 
seks en nieuwsgierigheid. Alomtegenwoordig in 
de publieke ruimte en vaak in negatieve zin onder-
werp van discussie, maar Hotel Modern duikt op 
een heel andere manier in de taboesfeer rond deze 
thema’s. Kalker speelt samen met Helle twee beren 
die de op het podium uitgestalde ‘vuilnisbelt’ als 
hun speelkamer gebruiken. Zo maken ze minia-
tuurpornofilmpjes met kleipoppetjes, smeren ze 

met poep in en laten ze een ontwakende mummie 
een dame bestijgen. De filmpjes worden direct ver-
toond op een groot scherm. Dit zorgt volgens 
Kalker voor een extra dimensie: “Het is wat thea-
ter voor mij heel erg leuk maakt. De filmpjes op 
zichzelf zijn al erg leuk, maar als je erbij zit terwijl 
het gemaakt wordt, geeft dat de energie nog beter 
weer.”
In de eerste plaats is Rococo een humoristische 
voorstelling, waarin op een onbezorgde, vrolijke 
manier onderwerpen aan bod komen die de meeste 
mensen het schaamrood op de wangen bezorgen. 
Toch speelt het thema ook in op een maatschappe-
lijke tendens. Kalker ziet mensen zich steeds meer 
op hun eigen eilandjes terugtrekken, waar hun ei-
gen mening telt en waar weinig ruimte is voor an-
dere opvattingen. 
Deze ontwikkeling is toe aan een kentering en daar 
speelt Hotel Modern in de nieuwe voorstelling op 
in: “Eigenlijk kwamen we erachter dat je als klein 
kind zonder remmingen en schaamte bent. En dat 

dit iets is wat iedereen wel in zich heeft.”
Rococo gaat dus niet primair over vieze spelletjes 
en schunnige grapjes, maar is een kinderlijk aftas-
ten van thema’s als vrijheid en plezier. En lust en 
nieuwsgierigheid horen daar volgens Kalker bij: 
“We willen dat mensen weer op een vrolijke, open 
manier naar zichzelf gaan kijken. Niet dat ik vind 
dat mensen met poep moeten gaan spelen, maar 
het feit dat je daar gewoon om kunt lachen heeft 
wel een bepaalde speelsheid die ik mis. Dat men-
sen open en vrij durven te zijn.” GM

‘Rococo’ speelt vanaf 18 december in de Rotterdamse 
Schouwburg.

SPELENDE BEREN EN MINIATUURPORNO
In het live-animatietheater van Hotel Modern worden beeldende kunst, toneel, poppenspel, 
mime, muziek en animatiefilm tot één geheel gesmeed. De nieuwe voorstelling ‘Rococo’ is een 
kinderlijke verkenning van seks en nieuwsgierigheid.

Niet primair vieze spelletjes en schunnige grapjes.

‘Earth’ draait dagelijks in Pathé de Kuip en Cinerama.
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lichtstad Parijs zal gaan! Voor 40 euro kan je mee 
en dit bedrag is inclusief busreis, overnachtingen, 
diners en activiteiten! Er zijn een beperkt aantal 
plekken beschikbaar dus mis deze unieke kans 
niet en surf direct naar www.induplo.nl voor meer 
informatie en het inschrijfformulier!

In Duplo Studiereis 3 mei – 9 mei
Dit jaar zal In Duplo naar New York vertrekken. 
Naast de nodige sightseeing, zullen wij ook 
meerdere gerenommeerde kantoren bezoeken. 
Dus wil jij een bite uit de Big Apple nemen, meld 
je dan snel aan, er zijn een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar.

Integrand Rotterdam
Stage en bestuurservaring
Ben jij op zoek naar een interessante meeloop-
stage, afstudeerstage, werkopdracht of busines-
scourse? Schrijf je dan in op www.integrand.nl en 
zie wat Integrand jou te bieden heeft! Wil jij naast 
je studie bestuurservaring op doen? Ga dan naar 
www.integrand.nl/vestigingen/Rotterdam voor 
meer informatie over de eerstvolgende wer-
vingsborrel op 10 januari. Voor vragen: mail naar 
rotterdam@integrand.nl .

Interuniversitair college Israëlische buitenlandse 
politiek
Studenten kunnen studiepunten voor het college 
krijgen Onderwerpen:
historische achtergronden van de staat Israël;
• politieke ontwikkelingen sinds de stichting van 
de staat Israël;
• internationaal terrorisme en de juridische 
(on)mogelijkheden;
 • de Arabische perceptie van het Israëlische 
buitenlandse beleid internationaal juridische 
aspecten • Israël en Nederland;
 • de rol van internationale organisaties bij het 
Israëlisch-Palestijns confl ict;
 • de toegang tot water in het buitenlandse beleid 
van Israël Europa en Israël;
 • de psychologie van het vredesproces • Arabische 
en islamitische opvattingen over het Israëlisch-Pa-
lestijns confl ict;
 • Amerika en Israël;
 • het Israëlische beleid ten aanzien van vredesop-
ties.
Data: woensdagochtenden 9 januari t/m 26 maart 
2008, 10:00-12.30 uur.

SERVICE

Eindejaarssluiting
Universiteit
De universiteit is gesloten van zaterdag 22 decem-
ber 17.00 uur t/m dinsdag 1 januari.

Civiele Dienst EUR
De Civiele Dienst (inclusief Centrale Goederenont-
vangst en Kantoorartikelenmagazijn) is gesloten 
van zaterdag 22 december tot woensdag 2 januari 
10.00 uur.

Kinderdagverblijf geopend!
Het kinderdagverblijf is op 24, 27 en 28 december 
2007 gewoon geopend.

Postbezorging rond de feestdagen
Rond de feestdagen geldt een aangepaste postre-
geling. Op vrijdag 21 december sluit de postkamer 
om 12.00 uur. In de periode 24 december tot en 
met 1 januari is de postkamer gesloten. Van 2 tot 
en met 4 januari verzorgt de postkamer tus-
sen 11.00 uur en 14.00 uur één postronde. Heeft 
u nadien nog koeriersstukken? Dan kunt u tot 
15.00 uur bellen om de stukken te laten ophalen. 
Bovendien kunt u tot 15.00 uur post aanbieden bij 
de postkamer.

Universiteitsbibliotheek
Vanaf zondag 23 december tot en met dinsdag 1 
januari is de Universiteitsbibliotheek gesloten. Op 
woensdag 2 januari zijn de studiezalen vanaf 8.00 
uur open en kunt u vanaf 9.00 uur uw aangevraag-
de boeken afhalen.

Sportgebouw
Het Sportgebouw is gesloten van maandag 24 
december t/m dinsdag 1 januari.
Postbezorging rond de feestdagen

Prijsverhogingen
In verband met de gestegen inkoopprijzen in o.m. 
zuivel- en graanproducten heeft Avenance (in 
overleg met het Erasmus Facilitair Bedrijf) zich ge-
noodzaakt gezien om per 3 december jl. een aantal 
prijzen in de restaurants te verhogen. Het betreft 
uitsluitend de producten in het aanvullende/luxe 
pakket. De prijzen in het basispakket zijn gelijk 
gebleven.

Vroege baliesluiting op 20 december
Op donderdag 20 december sluiten de uitleen- en 
informatiebalies om 15.45 uur in verband met een 
personeelsbijeenkomst. Boeken die zijn aange-
vraagd voor 15.30 uur kunnen die dag tot 15.45 uur 
worden afgehaald. De studiezalen blijven open tot 
22.30 uur.
Let op: boeken die donderdag na 15.30 uur worden 
aangevraagd, kunnen vanaf woensdag 2 januari 
worden afgehaald.

UB gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
Vanaf zaterdag 22 december 17.00 uur tot en met 

dinsdag 1 januari is de Universiteitsbibliotheek 
gesloten. Op woensdag 2 januari zijn de studie-
zalen vanaf 8.00 uur open en kunt u van 9.00 
tot 19.00 uur uw aangevraagde boeken afhalen. 
Aangevraagde boeken blijven beschikbaar tot en 
met vrijdag 4 januari (9.00 - 16.45 uur).

Het Rotterdamsch Leeskabinet
is gesloten van zaterdag 22 december tot en met 
dinsdag 1 januari..

Vertrouwenspersoon
Wordt u wel eens lastig gevallen, gepest, (seksu-
eel) geïntimideerd? Neem dan contact op met de 
vertrouwenspersoon! Lucille Mac Nack, Bureau 
Universiteitspsychologen, tel. (010) 408 1132, 
e-mail: macnack@oos.eur.nl

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een overzicht van de 
diensten.
Locatie: C-hal (CB-07), campus Wou-

destein Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen van 9.30 - 17.00 uur. 
3e donderdag van de maand tot 19.30 u.
Website: www.eur.nl/essc

Vertrouwenspersonen
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd?
Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon! 
Dorie Geers, Bureau Studentendecanen, kamer G3-
10, tel. (010) 408 1139, e-mail: vertrouwenspersoon-
studenten@oos.eur.nl

 

In Duplo
Vereniging voor mr.drs.-studenten
Kamer H7-05
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Tel: 010-4088661
Fax: 010-4088661

In Duplo Kennismakingsreis
10 t/m 12 Januari. In Duplo organiseert dit jaar we-
derom een kennismakingsreis voor de eerste- en 
tweedejaars mr. drs.-studenten. Het belooft weer 
een fantastische reis te worden die dit jaar naar de 
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batarotterdam@hotmail.com. Meer info: www.
erasmussport.nl.

Cursussen
In januari starten weer nieuwe cursussen tennis, 
squash, pole fi tness, salsa en fatburn-aerobics. In-
schrijving start vanaf 31 december 2008 via www.
erasmussport.nl.

Sportcentrum Woudestein, gebouw S
Prijzen 2007-2008:
EUR-studenten: € 72,50.
EUR-medewerkers: € 116.
Fitness-toeslag: € 26.
Meer info: www.erasmussport.nl
(010) 408 1876, sportraad@rssr.nl
Abonneer je op het Sport Channel op SIN-Online!

Batavierenrace 2008
Op 26 april 2008 vindt de Batavierenrace plaats. 
Dit is de grootste studenten estafetteloop van 
de wereld (ruim 7.500 deelnemers) en heeft het 
grootste studentenfeest van Nederland!! Het is 
een mammoetevenement met een uniek karak-
ter: een mengeling van topsport en zwoegend 
recreëren! De totale loopafstand van Nijmegen 
naar Enschede bedraagt ruim 185 kilometer en 
is onderverdeeld in 25 etappes (17 heren- en 8 
damesetappes). Behalve een algemeen klasse-
ment is er ook een Universiteitscompetitie waarin 

Door: binnen en buitenlandse academici. 
Plaats: Rabin Centrum voor Cultuur en Educatie, 
Jagerstraat 4, Den Haag.
Opgave en inlichtingen:
(070) 3646862, cidi@cidi.nl,  www.cidi.n
De elektronische informatievoorziening is in prin-
cipe ononderbroken beschikbaar. Dit betreft zowel 
de toegang tot de databanken als de mogelijkheid 
tot het aanvragen van boeken.

Legionella
Voor actueel nieuws over legionella, kijk op www.
erasmussport.nl.

Nieuwe sporten
- Dammen
- Krav Maga
- Buikdansen
Geïnteresseerd in een van deze sporten? Stuur 
een mail naar sportraad@rssr.nl en vermeld hierin 
je naam, telefoonnummer en ervaring in deze 
specifi eke sport. Voldoende animo = introductie in 
Sportcentrum Woudestein!

Snelle hardlopers gezocht!
Voor de Batavierenrace op 26 april 2008 zoeken 
wij nog snelle lopers voor het Universiteits-
team en het Sportraad team. Geef je op via 

alle universiteiten van Nederland tegen elkaar 
strijden! Vorig jaar heeft Universiteit Rotterdam 
een mooie prestatie neergezet en dit willen we 
aankomend jaar natuurlijk gaan verbeteren. Voor 
de Batavierenrace zijn we dan ook op zoek naar 
gemotiveerde studenten die de eer van Rotterdam 
willen verdedigen. Het is daarbij niet van belang 
wèlke sport je beoefent, maar dat je sportief bent 
en gemotiveerd. Dus wil jij een weekend gratis 
genieten van dit prachtige evenement, laat dit dan 
weten! Meer informatie op www.erasmussport.
nl. Inschrijven en verdere informatie kun je mailen 
naar batarotterdam@hotmail.com.

In het belang van het stimuleren van excellent 
onderzoek en onderwijs op het gebied van de 
bedrijfskunde, heeft RSM Erasmus University twee 
bijzondere leerstoelen ingesteld, gefi nancierd door 
het Erasmus Trust Fonds.
Prof.dr. Jeroen P.M. Suijs is benoemd tot Bijzonder 
hoogleraar Financial Accounting voor een periode 
van vier jaar.
Prof.dr.ir. Jan C.M. van den Ende is benoemd tot 
Bijzonder hoogleraar Technology and Innovation 
voor een periode van vier jaar.

Dr. Paul Wouters (1951) is per 1 november 2007 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Kennisdyna-
mica, in het bijzonder de implicaties van informati-
seringsprocessen voor de wetenschapsbeoefening. 
De leerstoel wordt gefi nancierd door de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen (KNAW) en komt in de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen.

         SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van Erasmus 
Magazine. Behalve de agenda en studiemededelin-
gen bevatten de servicepagina’s mededelingen en 
informatie vanuit een scala aan organisatieonder-
delen van faculteiten tot sportverenigingen; van 
studentenpsychologen tot het mensamenu. Alle 
berichten voor deze rubriek, dus ook de studieme-
dedelingen, kunnen per e-mail gestuurd worden 
naar service@em.eur.nl
De deadline is dinsdag voor 12.00 uur 9 dagen voor 
verschijning. 

 VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 17 januari. 
Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 8 januari. De daarop volgende nummers 
verschijnen op 31 januari, 14 februari, 28 februari, 
13 maart, 27 maart, ev. Deadline telkens 9 dagen 
voor verschijning op dinsdagen.

OSCAR THISSEN
Op donderdag 15 november j.l. overleed mr. O.A. Thissen; hij werd 87 jaar. In de jaren ’60 en ’70 
speelde hij een sleutelrol bij de totstandkoming van de Medische Faculteit Rotterdam en het Aca-
demisch Ziekenhuis Rotterdam, en vervolgens van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was de 
eerste Secretaris van de Universiteit.

In 1965 trad Oscar Thissen aan als secretaris van het College van Curatoren van de Nederlandse 
Economische Hogeschool (NEH). Vervolgens werd hij benoemd tot secretaris van de Commissie 
Voorbereiding Medische Faculteit die de weg effende tot de oprichting in 1966 van de Medische 
Faculteit Rotterdam. Ook daar werd hij bestuurssecretaris. Mede door zijn bestuurlijke én persoon-
lijke kwaliteiten verliep de nieuwbouw van de medische faculteit gestaag en kwam de vorming 
het Academisch Ziekenhuis Rotterdam – uit een fusie van het Dijkzigtziekenhuis en het Sophia 
Kinderziekenhuis – voorspoedig tot stand.

Enige jaren later speelde hij een actieve rol bij de samenvoeging van de MFR met de NEH waaruit 
in 1973 de Erasmus Universiteit Rotterdam voortkwam – voorwaar geen eenvoudig dossier, getui-
ge de vorig jaar verschenen biografie over zijn veelzijdige en boeiende leven. Oscar Thissen werd 
de eerste Secretaris van de Universiteit (1973-1980). Vervolgens was hij, tot aan zijn pensionering 
in 1983, Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin.

Met mr. Oscar Thissen is een bijzonder markante persoonlijkheid heengegaan. Velen zullen zich 
hem herinneren als een beminnelijk, stimulerend en gedreven mens. Hij heeft zeer veel betekend 
voor de goede inbedding en ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, in 
Rotterdam en regio in het algemeen, aan onze instelling in het bijzonder. 

Mogen onze gevoelens van bewondering en dankbaarheid zijn nabestaanden tot troost zijn.

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Jan Willem Oosterwijk, Steven Lamberts en Kees van Rooijen

Secretaris van de Universiteit a.i., Ton van der Pijl

In memoriam

SPORT

PERSONALIA
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18 DECEMBER
Diarios de Motocicleta
The Motorcycle Diaries is an adaptation of a 
journal written by Ernesto “Che” Guevara de la 
Serna when he was 23 years old. He and his 
friend, Alberto Granado are typical college stu-
dents who, seeking fun and adventure before 
graduation, decide to travel across Argentina, 
Chile, Peru, Colombia, and Venezuela in order 
to do their medical residency at a leper colony. 
Beginning as a buddy/road movie in which Er-
nesto and Alberto are looking for chicks, fun 
and adventure before they must grow up and 
have a more serious life. Walter Salles, 2004. 
Spanish spoken & English undertitles. Location: 
Room B-4, Woudestein. Time: 19.30 – 22.00 hrs.  

LEZING

DEBAT

EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM
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13 DECEMBER 
Opening tentoonstelling 
The Andromeda Strain
De Erasmus Universiteit Rotterdam toont ge-
construeerde landschappen van kunstenaar 
Cassander Eeftink Schattenkerk. Het zijn foto’s 
die refereren aan archetypische natuurfotogra-
fie, zoals we die kennen uit the National Geo-
graphic. In de tentoonstelling combineert de 
kunstenaar deze foto’s met fotografische stille-
vens. Sciencefiction-achtige beelden die doen 
denken aan onderzoeksfotografie zoals micro-
opnames. Deze landschappen zijn geheel in de 
studio gemaakt en refereren ook aan de arche-
typische natuurfotografie. Dit werk op schaal 
schept verwarring, vooral in combinatie met de 
overige foto’s die wel op locatie zijn gemaakt. 
Tentoonstelling loopt tot 29 februari 2008. 
Openingstijden: ma t/m vrij 9-18, za 9-12 uur. 
Locatie: Erasmus Galerij, Ingang Universiteitsbi-
bliotheek, Burgemeester Oudlaan 50. Tijd: 16.30 
uur. 

17 DECEMBER
Dialoog Erasmus en Mevlana
Thema is ‘Islam en dialoog, Erasmus en Mevla-
na’. Op deze dag gaan we na welke overeen-
komsten er zijn tussen beide geleerden en op 
welke wijze hun ideeën en opvattingen nog 
steeds deel uitmaken van ons gedachtegoed. In 
een tijd waarin sommigen culturele diversiteit 
als een bedreiging voor integratie zien, stellen 
we de vraag: wat kunnen we van Erasmus en 
Mevlana leren om tegenstellingen tussen een 
islamitisch en een christelijk wereldbeeld te 
overbruggen? Prof.dr. Jan van Herwaarden en 
prof.dr. Cihan Okuyucu hebben zich verdiept in 
thema’s, achtergronden en denkbeelden van 
beide geleerden. Deze artikelen worden gebun-
deld, samen met de uitkomsten van het sym-
posium. Alle aanwezigen zullen een exemplaar 
ontvangen. Reserveren is sterk aanbevolen via 
h.dejong@hmr.rotterdam.nl of bel 010-21 767 
07. Locatie: Historisch Museum Rotterdam. Tijd: 
10.30 – 17.00 uur. 

17 DECEMBER 
HOVO Winterlezing Romeinen 
en de zee
Fik Meijer, hoogleraar oude geschiedenis aan 
de UvA zal spreken over ‘De Romeinen en de 
zee: een moeizame verhouding. De Romeinen 
veroverden de mediterrane wereld door hun 
superioriteit op het land. Op zee voelden ze 
zich minder zeker en maakten ze vooral ge-
bruik van de diensten van bondgenoten met 
grote nautische ervaring. Maar eenmaal heer-
ser geworden in de landen rond de Middelland-
se zee legden ze een grote aandacht voor die 
zee aan de dag. Zij spraken van mare nostrum, 
onze zee, en deden er alles aan om de zee met 
grote vloten te beveiligen. Echt vertrouwd met 
de zee werden ze echter nooit. Aansluitend 
draagt acteur Paul Kooij op onnavolgbare wijze 
enkele passages uit de Odyssee voor. Kosten € 
8,50 p.p. (inclusief consumptie na afloop). Loca-
tie: zaal M1-12, Woudestein. Tijd: 14.30 uur, zaal 
open 14.00 uur. Informatie 010-4082465 of 
hovo@erasmusacademie.nl - vraag naar het 
aanmeldingsformulier. 

19 DECEMBER
Rotterdams Denkcafé: Hoe te beminnen; filosofen over seks
Iedereen praat over seks en doet aan seks. Maar wat is seks eigenlijk? Aan essentiële vragen over seks gaat de we-
tenschap voorbij. Wat is bijvoorbeeld het doel ervan? En wat is goede seks? Dit zijn vragen die thuishoren in de filo-
sofie. Machtald Allan (1964) schreef: ‘Hoe te beminnen’. Een bundel met een tiental filosofen over dit onderwerp; 
met onder anderen Kant, Kierkegaard en Schopenhauer. In het Denkcafé een gesprek met Machteld Allan. Zij stu-
deerde Geschiedenis en Arabistiek en publiceert in Trouw  en Vrij Nederland. Toegang gratis. Informatie: www.armini-
us.nu. Locatie: Arminius, Museumpark 3, Rotterdam. Tijd: 20.00 uur. 
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19 DECEMBER
Lezing Gaetano Filangieri en de Napolitaanse Verlichting
De Italiaanse historicus Vincenzo Ferrone presenteert zijn laatste werk getiteld ‘La società giusta ed equa’. Hij zal beargumenteren dat de verdienste van 
de Napolitaan Gaetano Filangieri (1752–1788) schuilt in zijn toevoeging aan het denken over modern republicanisme, constitutionalisme en mensenrech-
ten. Ferrones presentatie vindt plaats in het kader van een studiedag waarop tijdens de middag drie Nederlandse ideeënhistorici – Wijnand Mijnhardt, 
Wyger Velema en Hans Blom – vanuit hun recente werk laten zien wat de stand van zaken is omtrent onderzoek naar dezelfde thema’s in de Nederlandse 
academische context. De presentaties en discussie zijn vrij toegankelijk. Informatie en registratie: stapelbroek@fsw.eur.nl Locatie: Bibliotheek Rotterdam, 
Hoogstraat 110. Tijd: 9:30–17:30 uur. 

16 JANUARI 2008
Denkcafé: Maak van je leven een verhaal
Voor veel mensen zijn de grote verhalen van religie of politiek niet meer bevredi-
gend. De kleine, persoonlijke verhalen worden daarom steeds belangrijker. Door 
gebeurtenissen en keuzes te verbinden ontstaat een rode draad waarmee je zin en 
samenhang kunt geven aan je leven. Ernst Bohlmeijer is auteur van ‘De verhalen 
waarmee we leven’. Toegang gratis. Informatie: www.arminius.nu. Locatie: Armini-
us, Museumpark 3, Rotterdam. Tijd: 20.00 uur.

10 JANUARI 2008
Laurenslezing: Op de grens: 
Proefdieren in de wetenschap
Het gebruik van proefdieren, in het bijzonder bij fundamenteel wetenschappelijke 
experimenten, roept veel vragen op. Hoe ver mag een wetenschapper gaan in zijn 
zoektocht naar antwoorden? Mag een mens dieren misbruiken voor het beant-
woorden van zijn vragen? Waar ligt de grens tussen mens en dier? Daarnaast 
wordt gesproken over de toekomst van de biowetenschap zonder gebruik van 
proefdieren. Met prof.dr. Raymond Corbey, filosoof & antropoloog UvT en UL, dr. 
Martje Fentener van Vlissingen, directeur Erasmus Dierexperimenteel Centrum, 
drs. Niko Koffeman, senator Partij voor de dieren en moleculair neurobioloog dr. 
Ype Elgersma. Gespreksleider: Ton Haas. Entree 5 euro. Locatie: Bibliotheektheater, 
Hoogstraat 110. Tijd: 19.30 uur. 

7 JANUARI 2008
Nieuwjaarsreceptie 2008
Alle EUR-medewerkers en -studenten zijn uitgenodigd voor de 
universiteitsbrede nieuwjaarsreceptie die het College van Be-
stuur aanbiedt. Met een glas champagne wordt de toast op het 
nieuwe jaar uitgebracht door het College van Bestuur. Om 17.00 
uur volgt campus-on-fire op de binnenplaats vóór de C-hal. Met 
deze start wil het College van Bestuur het 19e lustrumjaar van 
de universiteit feestelijk inwijden. Locatie: Hal C-gebouw, Wou-
destein. Tijd: 16.00 uur. 

JANUARY 7 2008
New Year’s Reception 2008
All students and staff of Erasmus University are cordially invited 
by the Executive Board for the New Year’s Reception with cham-
pagne. The Executive Board will toast and speech. At 5 pm, cam-
pus-on-fire with complete the festivities. In 2008 Erasmus Uni-
versity celebrates its 95th anniversary. Location: C-building, 
Woudestein campus. Time: 4 pm.

TOT 11 JANUARI
Inschrijven Erasmus Recruitment Days
Van 7 februari t/m 20 februari 2008 vindt de Erasmus Recruit-
ment Days (ERD)  plaats. De ERD is het grootste door studenten 
georganiseerde on-campus recruitment evenement van de Be-
nelux en is dé ideale mogenlijkheid om je te oriënteren op de 
arbeidsmarkt. Aan het evenement doen 123 (inter)nationale 
topbedrijven mee. Deze bedrijven zijn op zoek naar jou. Zowel 
bachelor als master studenten kunnen meedoen aan het evene-
ment. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om in 
contact te komen met recruiters van deze bedrijven: workshops, 
bedrijfspresentaties, individuele gesprekken, trainingen, borrels 
en diners! Voor informatie over de ERD 2008 en om je in te 
schrijven, kom van 10 december t/m 11 januari naar onze stand in 
de C-hal of op T-3, of ga naar www.erasmusrecruitmentdays.nl.

JANUARY 8 2008
The Pianist
A brilliant pianist, a Polish Jew, witnesses the restrictions Nazis place on Jews in 
the Polish capital, from restricted access to the building of the Warsaw ghetto. As 
his family is rounded up to be shipped off to the Nazi labor camps, he escapes de-
portation and eludes capture by living in the ruins of Warsaw. Roman Polanski 
2002. English spoken & Dutch undertitles. Location: Room B-3, Woudestein. Time: 
19.30 – 22.00 hrs.  
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Natalia Chapliuk

Shengdan, or Christmas has become one of the 
most popular Western holidays in China. It is 
considered another occasion to chihewanle (to 
eat, drink, play and be merry). Chinese people 
generally celebrate Christmas in one or two 
ways. They may choose to attend a religious 
service in a church or cathedral, considering 
it an opportunity to sing hymns and enjoy 
organ music. There are many English church 
services, but these are only open to those who 
have a foreign passport. Another way the Chi-
nese people celebrate Christmas is by joining 
the expatriates at a Christmas reception at a 
luxurious hotel or by having a festive meal in a 
European style restaurant. Chinese Christians 
celebrate by lighting their homes with paper 
lanterns, decorating the Tree of Light, or Christ-
mas Tree while children hang muslin stockings 
and await a visit from Santa Claus, whom they 
call Dun Che Lao Ren which means “Christmas 
Old Man.”. The streets of Beijing, the shopping 
malls, the supermarkets and most tourist areas 
are decorated in the Western style. “Let it snow”, 
“Rudolf The Red Nose Reindeer”, ” Santa Claus Is 
Coming to Town”, “Jingle Bells”, “I am Dreaming 
of a White Christmas”, “All I want for Christmas” 
and other Christmas classics can be heard when 
walking through Beijing at this time of the year. 

It feels weird to hear Christmas songs in China, 
but at the same time, it awakens the Christmas 
spirit for me, even though I know that I won’t 
be going home for Christmas. Despite the fact 
that it is so popular, it is not a national holiday, 
universities still function, only those employed 
by multinational corporations are able to close 
their office for the holiday season. This confirms 
that Christmas in China has a lot to do with eco-
nomics - it is a big annual economic stimulus for 
the country and a way to encourage a consumer 
society. Starbucks, which has 56 stores in Beijing, 
is also one of the places where Christmas spirit 
feels like the real thing. All the stores have a 
special corner with a Christmas tree, some 
wishes written in a child’s handwriting, some 
boxes wrapped in gift paper and the fragrant 
aroma of ginger bread, Christmas Blend coffee 
with its spicy cinnamon and vanilla. For many 
Chinese, especially the younger generation, 
Starbucks is a popular and fashionable place to 
hang out, but for many expatriates in Beijing it 
is a place to get back in touch with the Western 
world and its traditions. Starbucks was the first 
this year to start spreading the Christmas spirit 
with their cosy environment, frosted windows 
and the smell of pastries. After all, though it 
may be globalization that brought Christmas to 

China, and many see it as a business festivity, it 
still brings me a feeling of home, warmth and 
festiveness. Though I may not be surrounded by 
Christmas, I do see the Chinese Christmas spirit. 

AUSTRIA AND BELGIUM ALLOWED 
TO KEEP FOREIGN STUDENTS OUT
Medical faculties in Austria and Belgium continue to be allowed to put restrictions on the 
number of foreign students, according to an EU ruling. The Dutch so-called numerus clausus 
will for now remain untouched.

Only a limited number of German students, trying 
to avoid the numerus clausus system in their own 
country, are allowed to study medicine or dentistry 
in Austria. A similar situation exists for French stu-
dents in Belgium. Austria will offer no more than 
25 percent of its available places to foreigners and 
Belgium 30 percent.
However, EU member states are not allowed to 
discriminate on nationality and the European Court 
of Justice ruled the restrictions were illegal. Still, 
Austria and Belgium maintained their restrictions, 
prompting the European Commission to send them 
a warning notice. In response, both countries have 
argued that their national health care systems will 
suffer when they allow too many foreign students 
in. The European Commission has now granted 
them five years deferment. In these five years it 

must be demonstrated that the restrictions are nec-
essary and proportional.
The Netherlands may face similar EU concerns. 
A Dutch student will avoid the numerus clausus 
system for Medicine studies if he or she has the 
average mark of an eight or higher on his secondary 
school diploma. A foreign student however always 
ends up participating in the “lottery”, even with 
the best marks on his or her diploma. All foreign 
students are placed in the C-category, giving them 
a 46-percent chance of being allowed in. For for-
eign students with poor marks this works in their 
favour; the weaker Dutch students are placed in 
the E-category which only gives them a 23-percent 
chance. 
The Dutch Education Ministry denies that the 
Netherlands discriminate on nationality. “The point 

is that it is difficult to compare foreign diplomas 
with Dutch diplomas”, a spokesperson says. “This 
is why they are placed in a different category.” HOP        

Red nosed reindeers in Beijing

Belgium will maintain restrictions for foreign students.
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Name: Paul Kearey
Age: 24
Nationality: Dutch
Study: MSc in Economics 

Paul is very much a Dutch guy and celebrates 
Christmas in a really traditional way with his fam-
ily. For them Christmas starts on Christmas Eve. 
The whole family gets together, they go to church, 
and they go out for dinner afterwards. This dinner 
consists of the family’s favourite meal, but not tur-
key. That is on the menu on Christmas Day. Christ-
mas breakfast consists of some unusual dishes, like 
a special type of bread, Christmas cookies, pudding 
for desert and ginger wine. For Kearey’s family it is 
a necessity to have this type of wine on Christmas 
day. Because it is not easily available in Holland, 
usually Paul’s father has to ask his friends to buy 
them some in the UK. Boxing Day is also a holiday 
with a lot of great food left from the day before. 
Like with many Dutch families, they do not give 
each other Christmas presents, because the 
presents are already done at St. Nicholas on 5 
December. This is probably the most important day 
for children in Holland, because all children who 
have been good, get presents. In the weeks prior to 
5 December, the children sing St. Nicholas songs 
and put their shoes next to the fireplace with a car-
rot in it for the tired horse of St. Nicholas. The next 
morning the shoe is found with presents inside. Cu-
riously, this trick only seems to work on Saturdays. 
Paul tried it on other days and with a bigger shoe 
but nothing happened. (Who knows, probably Paul 
had been really naughty that year).
Although these are old traditions and even come 
from pagan times, some things have changed, 
upsetting Paul’s family. The most annoying thing 
is that nowadays a big Christmas sales campaign 
among shops starts already in September. Accord-
ing to some, this should really only start after St. 
Nicholas has returned to Spain – on 6 December.

Name: Giovanna Dominges 
Sanches
Age: 19
Nationality: Brazilian
Study: 2nd year IBA

After arrival in the Netherlands, to study, the con-
trasts between her home country Brazil and Europe 
started to show strongly. Giovanna got to know the 
many little differences, also around these special 
days. For one, Christmas is in the middle of the 
Brazilian summer and is therefore often celebrated 
at the beach in the warm white sand under coconut 
trees. The party-minded Brazilians like to go on a 
short vacation during the Christmas and New Year 
festive season. Christmas itself arrived on Brazilian 
shores with the introduction of Christian religion. 
So not surprisingly, a lot of people go to church on 
Christmas Eve and then celebrate Christmas Day, 
like in many other countries. Although there are 
hardly any Christmas trees to be found, only in the 
very southern part of the country where it does get 
cold sometimes, the Brazilians still try and create a 
Christmas atmosphere by spraying artificial snow 
and having Santa Claus, imported from America, 
entertaining children in the shopping malls.  
Giovanna says Christmas is a special family event. 
As her family is quite large, instead of giving each 
other presents one by one, every family member 
picks a friend, without that person knowing who 
got him or her, already at the beginning of the 
Christmas period and makes him or her presents. 
It is too hot for cookies, but this is compensated by 
very sophisticated dishes on Christmas Eve and 
the following days, always including lots of fruits 
for the desert. It might sound funny to people in 
northern Europe, but the image of partying people 
at the beach, really is the Brazilian way of celebrat-
ing Christmas and surely makes for the biggest 
difference with how people celebrate Christmas 
here in Europe.

Name: Natalia Shustrova
Age: 22
Nationality: Ukrainian
Study: 2nd year IBEB

Natalia is going to spend Christmas with her fam-
ily in the Ukraine. She will go there for two weeks. 
Interestingly, there everything will happen thirteen 
days later than here in the Netherlands, because 
according to Ukrainian tradition, Christmas is 
celebrated on 7 January. This is because of the 
ancient Julian, or Orthodox calendar. Holiday feel-
ing begins with a New Year tree, which is usually 
decorated around 29 or 30 December. As New Year 
comes before Christmas, New Year’s Eve and Day 
are celebrated the most extensively and Christmas 
itself is not such a big thing. All presents are usu-
ally given on New Year’s Day. The week between 
New Year and Christmas is used to relax after the 
big celebrations and everyone waits for Christmas 
Eve. This long waiting time makes people more pas-
sionate and gives them more inspiration. When on 
6 January Christmas Eve finally arrives, the family 
has dinner together. On the table during this holy 
evening are twelve dishes which in Natalia’s family 
usually include duck and always Kutya – a dessert 
made out of wheat, nuts, poppies and honey. Also, 
during the evening the singing of Christmas songs 
is an absolute necessity.
St Nicholas Day also exists in the Ukraine. This is 
on 19 December. However, many old traditions are 
disappearing now and become forgotten and this 
day is no exception. On St Nicholas Eve, St Nicho-
las visits the children who have been good that year 
and puts a small present under their pillows during 
the night. In Natalia’s family this small nice tradi-
tion has actually survived.

THE GLOBAL CHRISTMAS SPIRIT
All over the globe, Christmas is spreading a sparkling and peaceful spirit. No matter where or what religion, this period around the end of De-
cember is being celebrated on both sides of the equator. But what does Christmas mean to the different people around the world? How do people 
in Brazil celebrate it? Do people put up Christmas trees in Israel and do they have cookies? What are the special dishes in Bulgaria? All these 
Christmas-related questions are interesting when looking at the growing international community of Erasmus University. EM interviewed six 
students from different countries to find out more about the way Christmas is celebrated around the world.
 text Vytautas Serys and Christian Mathis photography Levien Willemse and Ronald van den Heerik
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Name: Marshall Huston
Age: 27
Nationality: American
Study: PhD in Medicine

Marshall has already gotten to know the European 
way of celebrating Christmas from living in Swe-
den for two years. “Back in my home town San 
Francisco, in California, Christmas is celebrated 
a little differently. Coming from a very traditional 
family, where old customs play a very important 
role, the celebrations already start seven days 
before Christmas.” It is a period of paying tribute 
to the Lord. On the first day everyone takes a base-
ball bat, runs out onto to the fields and chases off 
the snakes. After this, there is a cleaning-yourself 
day. During the third day people are running from 
bulls which are spanked first. The fourth day 
symbolizes the equilibrium – it is the middle of 
this pre-Christmas period so together with other, 
traditional, neighbours the family dresses up in 
wide clothes and all walk around with two glasses 
in their hands. One is filled with wine and another 
with water. The fifth day is a quiet day for Marshall 
so she can pray, while the sixth day is for tasting. 
Only the best beer and liquors are selected for 
Christmas. The last day before Christmas is dedi-
cated to contemplation. Everyone thinks about his 
or her life and the good fortune the Lord has blessed 
them with when running from the bulls and when 
clearing the area from snakes and bats. Then, after 
all this long preparation, it is Christmas Day. This 
the day when the family cooks a big fat pig. During 
the grilling, the whole family undresses and dances 
around while covering each other in butter. During 
the meal, every family member wears a chicken hat. 
In the past it actually used to be a living chicken, 
but nowadays, unfortunately, this has become rare. 
Nevertheless, hats are necessary for dignity. If 
someone is not wearing a chicken hat on this day, 
the Lord will take notice of that.
“Once finished eating, we take the bones, stick 
them up our noses and sneeze them out. The posi-
tions of how they fall and land enable us to predict 
the future. While one person is sneezing, the others 
are jumping around. After everything is finished, 
everybody goes back home to rest.” 

Name: Lyubka Sokolova
Age: 20
Nationality: Bulgarian
Study: 2nd year IBA

In the past Christmas was celebrated in Bulgaria 
on 7 January, prescribed by to the Orthodox calen-
dar. After the country’s independence from Soviet 
influence, Santa Claus was introduced as the 
person bringing gifts, yet not affiliated with any 
religion, but with consumer preference. The Bulgar-
ian Christmas period has now shifted to 24 until 26 
December, although the last day is not actually a 
public holiday, but necessary to finish all the good 
food prepared during the days before. To many 
religious Bulgarians Christmas is also the end of 
a 40-day period called Lent, during which people 
try to eat no meat on Fridays and generally stick to 
more healthy food.
Starting on Christmas Eve, the first dinner is usu-
ally vegetarian and if possible totally vegan, leav-
ing out all kinds of animal products. Nevertheless, 
out of only a few ingredients at least eleven dishes 
are prepared, ranging from specially baked bread 
to vegetable cake, called Banitza, and strudel, made 
from various delicious ingredients. There is also 
a special cake baked with a coin inside, that will 
bring luck to the one who gets the piece with the 
coin. On Christmas Eve groups of boys walk from 
door to door to sing Christmas songs which en-
hances the Christmas atmosphere even more. After 
all the preparations, the family gets together, has 
dinner, the cake is divided and the tree is lit.
Later on, left-over food will stay on the table for the 
saints, which demonstrates how there is a strong 
religious background to the celebrations. 
On Christmas Day, Lyubka goes to meet friends 
and family during the day until the preparations for 
the second large dinner start, this time with a large 
variety of meat included. In rural areas this dinner 
is then served on straw; the way it might have been 
served in the little stable where Jesus was born ac-
cording to Christian belief. 

Name: Jeff Iftah Wilbushevic
Age: 20
Nationality: Israeli 
Study: 2nd year IBEB

In Iftah’s home country, Christmas is not just a 
one-day event, but a whole period of celebration all 
through the country. Jeff Iftah is lucky to be from 
a multicultural family. He celebrates Christmas in 
several different ways every year. His uncle, who is 
originally Dutch, provides the Dutch community in 
his home town with self-made Kruidnoten and one 
time Jeff Iftah almost got to play “Zwarte Piet” for 
a St. Nicholas celebration. Jeff Iftah’s aunt is Swiss 
and puts up a Christmas tree every year, something 
not that easy to come by in Israel. Another special-
ity of hers is that she lets the children open little 
windows, behind which little surprises appear, on 
an Advent calendar, starting on 1 December until 
the 24th. Then Christmas is celebrated in a very 
European way, with Christmas songs, presents and 
cookies.
But Jeff Iftah also celebrates Christmas in the Jew-
ish tradition. This he does with his closest relatives 
and it is not a one-day event, but a period of eight 
days in December, called Hanukkah, the festival 
of lights. There are many similarities between the 
different religions and their Christmas celebra-
tions. For instance, the lighting of the “Hanukiah”, 
a nine-branched candelabrum, is similar to the 
procedure of the “Advent wreath” in central Europe. 
Also, special food is prepared for Hanukkah, like 
“Levivot”, which are tasty little potato pancakes or 
“Sufganiot”, which are delicious donuts.

All in all, these different cultures have something 
in common: They celebrate Christmas, it is a family 
thing and it is a period of celebrations and joy, no 
matter what tradition, religion, culture or country.
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University, Christmas and New Year 
The university will be closed from Saturday  22 De-
cember 17.00 uur up to, and including Tuesday 1st 
January. 
 
 LIBRARY 
 
December 20th: desks close early 
On Thursday, December 20th the information and 
circulation desks of the Library will close at 3.45 pm 
due to a staff gathering. Books you want to borrow 
that day can be requested for loan until 3.30 pm. 
The reading rooms remain open until 10.30 pm. 
Note: Books requested after 3.30 pm can be col-
lected from Wednesday January 2nd, 9.00 am. 
 
Christmas and New Year 
The University Library building will be closed from 
Saturday December 22nd 5.00 pm up to and includ-
ing Tuesday, January 1st. Books that are requested 
can be collected from Wednesday January 2nd 
(9.00 am - 7.00 pm) up to and including Friday 
January 4th (9.00 – 4.45 pm). 
Our electronic services will remain available. This 
applies to remote database access and to the pos-
sibility to request books.  

The Rotterdamsch Leeskabinet
is closed from Saturday, December 22nd until 
Wednesday January 2nd. 
 

Erasmus Student Service Centre: 
the central service point for students. 
See the website for an overview of the 
services. Location: C-hall (CB-07), at the 
Woudestein campus. Telephone: (010) 

408 2323. Opening hours: working days from 9.30 - 
17.00 hours. Website: www.eur.nl/esscinternational 
 
Legionella 
For up-to-date news on Legionella, go to www.
erasmussport.nl. 
 
New sports 
- Draughts / Checkers 
- Krav Maga 
- Belly dancing 
Interested in one of these sports? Send an e-mail to 
sportraad@rssr.nl with your name, telephone num-
ber and experience in this specific sport. Enough in-
quiries = introduction to Woudestein Sports Centre! 
 
Runaholics wanted! 
We’re still looking for fast runners for the Bata-
vierenrace on 26 April 2008, to join the University 
team or Sportraad team. Are you fast, send an 

e-mail to batarotterdam@hotmail.com. More info: 
www.erasmussport.nl. 
 
Courses 
In January, new courses will start: tennis, squash, 
pole fitness, salsa and fatburn-aerobics. Registra-
tion starting from 31 December 2007 via www.
erasmussport.nl. 
 
Discount 
You can get a 50% discount on your sports card if 
you open an ABN-Amro Studenten Pakket or Young 
Professional Pakket. Check for more information 
www.erasmussport.nl (discount does not apply to 
exchange students). 
 
Woudestein Sports Centre 
Building S 
Low rate Sports! 
EUR-students: € 72.50 
Exchange students: € 37 (under certain conditions) 
EUR-staff: € 116. 
Fitness-surcharge: € 26. 
More info: www.erasmussport.nl 
(010) 408 1876, sportraad@rssr.nl 
Subscribe to our Erasmus Sports Channel at SIN-
Online! 

SERVICE

E S S C

CHRISTMAS CIRCUS
Circus shows provide some of the most fascinat-
ing performances on offer at this time of the year. 
Audiences filled with a childlike sense of wonder as 
they struggle to grasp how the performers execute 
their incredible acts. Though the performances are 
similar in many ways, the series of extraordinary 
thematic performances throughout December are 
worth seeing. The Christmas circus, with its sea-
sonal decorations and costumes is a great way to 
feel the Christmas spirit.
Ahoy Theatre, Ahoyweg 10, Rotterdam, www.kerst-
circus.nl  

MEETING DUTCH CULTURE
Do you still feel alien in Rotterdam and find many 
traditions strange and incomprehensible? To avoid 
this, Friends Rotterdam is helping international stu-
dents to feel and experience the Dutch culture and 
traditions. Although it is a Christian Organization 
ALL students from all cultural backgrounds are very 
welcome to join in the activities, several each month. 
On the 22nd of December, the traditional Christmas 
dinner will take place, especially for foreign stu-
dents. During the event you will see how Christmas 
is usually celebrated in this country and which cus-
toms are still adhered, to while enjoying a nice meal 
with others in a situation similar to your own.
In addition, Friends Rotterdam is organizing 
weekly Bible study evenings for interested students. 
The group meets in the evenings at 6.30p.m. If you 

decide to join the group, you will receive an English 
Bible from Friends.
 www.friendsrotterdam.nl, 
 friendsrotterdam@gmail.com.   

CHRISTMAS 
PERFORMAN-
CES. WHY 
NOT?
While the price of 
tickets for shows 
and concerts is often 
prohibitive to many 
students, Erasmus 
Cultuur, as always, 
gives us a chance 
to enjoy music and 
dance performances 
for a very friendly 
“student” price. Most 
cost between € 5 and 

€ 10 - considerably less than a normal ticket.
One of the shows – “Conny Janssen Danst” per-
formed by a well-known Rotterdam dance group 
Parels (Pearls) will offer you a chance to enjoy 
the highlights from the 15 years they have been 
performing together in the jubilee show on the 19th 
of December. If you are in Rotterdam on the 3rd 
of January, you must not miss the New Year’s con-

cert of Rotterdam’s philharmonic orchestra in De 
Doelen for only € 7. Critics describe the concert as 
“sparkling, turbulent and vibrant”. This is a great 
chance to hear some of Rotterdam’s best musicians.
This is only two of the shows for which Erasmus 
Cultuur offer tickets. You can find more information 
on the others on their website or in their brochure. 
Tickets can be purchased up to the 18th of Decem-
ber, not later than 3 days before the performance, 
at Erasmus Cultuur. Payment can be made by 
bankcard online and then tickets are sent by mail 
directly. If you do not have a Dutch bank account, 
it is possible to pay in cash at the Erasmus Cultuur 
office. Ticket sale is limited to two per student.
Room H17-2, EUR Campus Woudenstein, Rotterdam,  
www.eur.nl/erasmuscultuur

THE MOST UNUSUAL “GALLERY”
We all like to see some art. Some of us go to galler-
ies more often than others do. However, RET, the 
public transport company has ensured we all enjoy 
art more often. In case you had not yet noticed, a 
permanent architectural photo exhibition is located 
on the walls of metro station Coolhaven. The pic-
tures of Rotterdam’s buildings complete with de-
scriptions can enlighten you while you wait for your 
train, and it doesn’t require any extra time!
Metro station Coolhaven, Caland line, Rotterdam

More English spoken events on page 34 and 35 
(marked with an English flag).

THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys



HUWELIJK
Hij zat twee tafels verderop, de oud-klasge-
noot. Hij herkende me niet of wilde me niet 
herkennen, daar was ik nog niet uit. Ik wachtte 
op mijn afspraak, een vrouw. Maar de vrouw 
kwam niet opdagen. De klasgenoot zat met 
twee vrouwen aan tafel. Eindelijk werd mijn 
angst werkelijkheid, dat ik eenzaam en alleen 
mijn dagen moet slijten terwijl anderen van 
mijn generatie leven als een prins. Ik pakte een 
boek en begon erin te lezen. Boeken hebben 
een troostende werking op mij. Op sommige 
dagen heb ik de illusie dat ik zou kunnen leven 
zonder eten en drinken, maar niet zonder 
boeken.
   Ooit had ik de klasgenoot een boek gegeven. 
Ik studeerde economie en hij geneeskunde. 
De klasgenoot had mij bijles gegeven voor het 
vak Statistiek. Op de middelbare school had hij 
mij ook vaak geholpen, soms liet hij me zelfs 
spieken. Toen ik hem opbelde met de vraag 
of hij mij helpen kon met Statistiek, wilde hij 
eerst zijn zus sturen. Die studeerde wiskunde. 
Ik vertrouwde het niet. De klasgenoot was 
Indiaas, net als ik. Een huwelijk lag op de loer. 
Zo zijn Indiërs. Vertrouw ze niet. Met tegenzin 
kwam de klasgenoot zelf. Ik bood hem na de 
bijles een enveloppe met geld aan. Het was een 
net bedrag, een avondje werken in de horeca. 
De klasgenoot wilde het geld niet aannemen. 
Dat kon niet. Zo zijn Indiërs ook, moeilijk. Ik liep 
naar de boekenkast en bood de klasgenoot een 
boek van Hermans aan. De klasgenoot bekeek 
het boek en even leek het of hij spijt had dat 
hij het geld niet had aangenomen. Toen stak 
hij het boek in zijn tas, daarna zagen we elkaar 
niet meer. Tot ik hem dus zag zitten aan een 
tafeltje met twee vrouwen.
   Ik probeerde oogcontact met de klasgenoot 
te maken toen hij naar de uitgang liep. Hij keek 
echter naar de billen van de vrouw voor hem, 
tenminste daar leek het op. Ik zei zijn naam. 
Het was eruit voordat ik het wist. De klasge-
noot draaide zich om en zei toen verbaasd: 
‘Ernest?’ Ik knikte en gaf hem een hand. We 
spraken kort over wat we deden in het leven 
(hij promoveren, ik schrijven). Kort, omdat hij 
terug naar het Erasmus MC moest. Ik kreeg zijn 
kaartje. De letters MD, MSc stonden erop. Ook 
stond er een e-mailadres op het kaartje. Het 
adres kwam die nacht terug in mijn dromen. En 
de zus van de klasgenoot ook.          

 Ernest van der Kwast

Wat wil met je studie bereiken? “Voor het spanningsveld tussen media en publiek heb ik altijd belangstel-
ling gehad. Maar ik vind wel dat je als journalist een natuurtalent moet zijn. Ik schrijf goed en heb taalgevoel, 
maar niet als het om korte, informatieve stukjes gaat. Het zal bij mij wel meer de kant van voorlichting opgaan, 
bij het ministerie van OCW bijvoorbeeld. Mede omdat ik een grote belangstelling heb voor cultuur. Voor het 
Cellofestival in Dordrecht heb ik een editie de voorlichting en publiciteit gedaan en dat beviel goed. Maar ik 
heb ook belangstelling voor andere zaken. Bij Louis Zweers volg ik het vak Fotojournalistiek, waar we tijdens 
een researchworkshop ingingen op het onderwerp burgerjournalistiek. Vooral op de rol die burgers spelen, als 
ze met hun mobieltjes opnamen maken van cruciale gebeurtenissen, voordat de professionele pers gearriveerd 
is. Die foto’s of filmpjes spelen een steeds grotere rol in de media, zoals je kunt zien aan het materiaal dat ge-
bruikt werd na de moord op Pim Fortuyn en op Theo van Gogh. Dat is een heel boeiend onderwerp. Ik weet 
gewoon nog niet wat ik met mijn studie ga doen.”

Waar en hoe woon je? “Mijn vriend, waar ik al zes jaar een relatie mee heb, woonde in Nieuw- Beijerland. De 
laatste twee jaar hebben we in de stad gezocht om iets te kopen of huren. Sinds kort huren we een appartement 
aan de Heemraadssingel. We gaan regelmatig naar het theater of de bioscoop en daar wonen we voor op de 
ideale plek.”

Je voorkeur? “Het laatste waar we heengingen was ‘Sexual perversity’, een leuk stuk over relaties in het 
Zuidpleintheater. ‘The last king of Scotland’ was de laatste film die we gezien hebben; die gaat over Idi Amin. 
Het is een indrukwekkende film en er wordt goed in geacteerd. Een beetje politiek engagement mag van ons 
wel.”

Werk je? “Twee uur per dag werk ik in de UB en twee ochtenden bij een onderzoek- en adviesbureau. Mijn 
werk bestaat uit het bellen met klanten over de hele wereld om te vragen naar de tevredenheid over de geboden 
diensten van onze opdrachtgevers.”

Espresso

Miranda de Bus, vierdejaars algemene cultuurwetenschappen, 
master media en journalistiek.
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Dordrecht
Woonplaats: Rotterdam  tekst en fotografie Ronald van den Heerik




