Tilburg University

De kerk van het kapitaal
de Groot, C.N.
Published in:
Univers: Tilburgs universiteitsblad

Publication date:
2014
Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record
Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
de Groot, C. N. (2014). De kerk van het kapitaal. Univers: Tilburgs universiteitsblad, (10), 11.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 09. jan.. 2023

Breaking Bad in Brabant
De kerk van het kapitaal

Bachelor met een vijfje
Alleen in een vreemd land

Superstudent
Tessa

Onafhankelijk magazine van Tilburg University

no. 10
20 maart 2014

02. En passant

Werkelijk, de meest basale
fatsoensnormen missen zij

Column

Eerstejaarsstudenten
Er wordt de laatste tijd heel wat af gemopperd door docenten die onderwijs in het eerste jaar verzorgen. De eerstejaarsstudenten zouden merendeels een verschrikkelijk gebrek aan
niveau hebben. Weliswaar gaat het om eerstejaars rechtenstudenten, maar toch, dat zijn ook studenten – in de meeste
gevallen dan. Wat mijn collega’s in het bijzonder dwars zit is
de ongemotiveerde en zelfs onbeschofte houding van deze
jongvolwassenen. Onvoorbereid hangen ze in de banken.
Aan één stuk door spelen ze met hun mobieltjes en andere
prullaria. Ze hebben rare kleren aan, ze praten raar, ze doen
raar. Ze weten niks, ze kunnen niks en ze zijn onbeleefd
bovendien. Ze komen veel te laat en op hun dooie gemak de
collegezaal binnen sloffen, en tien minuten vóór tijd lopen
ze weg terwijl de docent nog staat te praten. Werkelijk, de
meest basale fatsoensnormen missen zij, en zij hebben totaal

geen besef van waarden. Ook hebben ze steevast de verkeerde syllabus gekocht, of ze wisten niet dat er een syllabus
voor dit vak was; sommigen weten niet eens wat een syllabus
is. Zo mopperen mijn collega’s heel wat af. Ik ben het in het
geheel niet met hen eens. Vanwaar al dat geklaag? Ik vind
onze eerstejaarsstudenten heus niet dommer dan die van vorig jaar, en ook niet ongemotiveerder of vervelender. Volgens
mij is het niveau even laag als dat van voorgaande jaren. En
onbeleefder vind ik onze eerstejaars zeker niet. Laatst zei één
van hen nog goedemorgen tegen me. En een ander wenste
me goedemiddag. Maar dat was later op de dag.

Erik-Jan Broers
is docent aan de rechtenfaculteit. Lees zijn blogs op UniversOnline.

Tips?
Mail de redactie:
univers@uvt.nl.
Tweeten kan
ook: twitter.com/
universtweet.

Onzekerheid & Starbucks
Espresso Con Panna, Iced Skinny Latte of een
Chai Crème Frappuccino Blended Beverage?
Starbucks: komt ‘ie wel of niet naar de campus?
Een zonnige woensdagmiddag was het antwoord ja. We haalden al gratis frappuccino’s bij
een mobiele Starbuckspromotiekar. Was dit een
voorbode voor een échte vestiging die eindelijk
de slappe automaatkoffie kan vervangen?

Vallen & voorzitter
Ruud Lubbers, voorzitter van het UvT Stichtingsbestuur, weet zich op politiek
niveau dan wel goed staande te houden, op rode lopers lijkt hij wat meer
moeite te hebben om overeind te blijven. Bij de inauguratie van de Chileense
president Michele Bachelet struikelde hij over de rode loper. Als een jonge
hond rolde hij over het rode pluche, om vervolgens lachend overeind te
komen.

Onvoorspelbaar & maart
Sneeuw en ijzel werd er door het AD voorspeld
voor maart. Maar hoera! Studenten liggen dit
jaar al vroeg in minimale kledij, met zonnebrillen en vrolijke hoedjes in de zon. Ook de
jongere generatie vindt de universiteit op zo'n
dag de perfecte plaats om hogerop te komen.
Uiteindelijk bleek het AD nieuwsbericht een
foutje en lijken de winterjassen definitief de
kast in te kunnen. Hopelijk komt het einde van
het collegejaar nu ook eerder.

Univers
20 maart 2014

Inhoudsopgave .03
Colofon

06.

Adres
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
univers@uvt.nl
www.universonline.nl
Basisontwerp
Unit20: Yoe San Liem en Maud van Velthoven
Cover
Dolph Cantrijn (voor)
Glenda Otero (achter)
Productie
PrismaPrint
Advertenties
G.vandooren@uvt.nl
Uitgave
Univers is het driewekelijks onafhankelijk
magazine van Tilburg University
Volgende editie
Univers 11 verschijnt op 10 april 2014
Redactieraad
Irene Claessens, Jasper Haenen, Annemarie
Hinten, Hille van der Kaa, Antony Pemberton
(voorzitter a.i.) , Lisa Reizevoort, Jos Straathof,
Marcel Zeelenberg

12.

Dit nummer is gemaakt door
Francine Bardoel, Rincke de Bont, Erik-Jan
Broers, Dolph Cantrijn, Gerrie van Dooren,
Adrian van den Eerenbeemt, Marthe
Kalkhoven, Luuk Koelman, Sylvia Kuijsten,
Marianne Lalande, Rafael Matsunaga, Charles
Peter, Jane Peijen, Iris Scherphof, Bart Smout,
Mathijs Sukel, Jack Tummers, Rik Wassens,
Jules Vorselaars, Marten van de Wier, Jozien
Wijkhuijs, Malini Witlox.

22.

Van de redactie
Je hoort ze niet en je ziet ze niet, de eenzame studenten. In mijn studentengroep zat ook een verlegen
stille, ‘de Neut’. We sleepten hem mee naar de kroeg waar hij één bier per avond dronk en niet deel nam
aan het gesprek. Na een uur ging hij stil weg. Laatst vond ik hem weer op Linkedin. De Neut was zeer
succesvol, zag ik. Wetenschappelijk en maatschappelijk. Maar vaak gaat het ook niet goed met de
eenzame student, vooral met de internationale. Lees hierover op pagina 20.
Francine Bardoel, hoofdredacteur
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Turbo Tessa
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Turmoil on the stock exchange

Studenten zijn lui. Ze zijn dolblij met een mager

Putin rattled at the gates of the Crimea and investors

zesje en hangen het liefst rond in de kroeg. Het is

in Russia immediately sought refuge in safer finan-

een vooroordeel dat maar niet kapot wil gaan. Tot je

cial resorts. What followed was a massacre on Mos-

Tessa Mentink leert kennen, turbostudent aan TiU.

cow’s stock market. Why? Univers spoke to Frank de

11.

Drugsprovincie Brabant

Jong, an economics Professor at Tilburg University.

Lonely students

Grote kans dat je boven de rivieren iets hebt uit te

20.

leggen als je in Tilburg studeert. En dan gaat het

Even though people find it uneasy to talk about, a lot

niet over de zachte g, maar of je nog even wat stuff

of students are lonely. Especially among this group

kan regelen. Brabant staat als drugsprovincie op de

loneliness is a taboo. But universities and student

kaart, met Tilburg als wiethoofdstad. Een profiel.

associations are reaching out.
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04. Buzz

coördinatie Malini Witlox fotografie Dolph Cantrijn

Knipoog

;)

Eijffinger genoemd
bij Wikileaks-hack

Nieuws

Hoog bezoek
Het pad was aangeharkt, de bladeren verwijderd en de ramen gezeemd. Tijd voor hoog bezoek op TiU. Koningin Maxima bracht een
werkbezoek aan Tilburg University, waarbij ze geïnformeerd werd
over verschillende projecten op het gebied van social innovation,
bijvoorbeeld de Startersbeurs en de Proeftuin Dementie. En passent plugde ze haar Oranjefonds nog even en nam ze de tijd om op
de foto te gaan met een bejaarde demente man en zijn echtgenote.

Wikileaks, het was ooit heel wat. De leksite van Julian Assange onthulde dankzij Bradley
Manning vele duizenden min of meer en soms erg gevoelige diplomatieke cables aan de
wereld. Goed voor heel wat ophef, opinie en ander journalistiek vertier. Maar nadat Edward
Snowden met zijn terabytes aan NSA-geheimen naar buiten kwam, werd het stiller aan dat
front. Toch kwam er nog één berichtje door: Wikileaks is nu voorzien van een uitgebreide
zoekfunctie. Dat roept om: zoek jezelf. En ja, we staan erbij. Tilburg University is goed voor
83 hits binnen de geheimen van Wikileaks, 42 als je Sylvester Eijffinger eruit filtert.
Om iedereen maar meteen gerust te stellen: onze mediaprof heeft voor zover wij weten geen
dubbelleven als international man of mystery. Die hits zijn doodnormale mediahits van een
drietal artikelen waarin zijn naam genoemd, en zijn mening gemeld wordt. Allemaal afkomstig van “The Texas headquartered ‘global intelligence’ company Stratfor”, meldt Wikileaks.
Klinkt spionnerig, maar in de praktijk lijkt het vooral een persbureau dat aan abbonnees
berichten doorgeeft die de journalisten al eerder geschreven hebben.
Ook andere Tilburg University-meldingen komen voornamelijk uit de gehackte Stratforcomputers. Zoals het mailtje van een student die informeert naar studentenkorting. “Ryan,
did you happen to reply this guy?”, wil Stratformedewerker John weten. “Yes I did last night”,
meldt Ryan. Gelukkig maar. TiU-onderzoeker Frank van Meijel wil weten of de Stratfor-directeur mee wil werken aan een Tilburgs onderzoek. “Shall I decline”, vraagt pr-medewerkster
Susan aan haar chef (en echtgenote van de directeur). Doe maar, zegt ze. Hopelijk heeft onze
Frank op andere plekken meer succes gehad.

Zelfs de meest verstokte Republikein moet het toegeven. Ze is
charmant. Niet van dat bekakte en ook geen gespeelde interesse.
Sterker nog, met een spervuur aan vragen liet ze merken dat ze
oprecht geïnteresseerd was. Leuk, de informatie die ze kreeg over
de Proeftuin Dementie. “Maar hoe werkt dat dan bij beginnende
dementie,” wilde ze weten. Er is een goed journalist aan de koningin verloren is gegaan.
Even daarvoor had ze deelnemers aan een gesprek over jeugdwerkloosheid ook al aan de tand gevoeld. Een mooi initiatief die
Startersbeurs. “Maar hoe lang is die beurs dan? Sommige projecten
zijn zo lang dat gesproken wordt over uitbuiting. Oh, zes maanden. Is dat genoeg? En kunnen jullie niet via een stage aan werk
komen?”
Tegen een jongerenwerker, die vertelt wat hij doet om werkloze
jongeren te bereiken: “Wij hebben het Oranjefonds, dat kansen
biedt voor niet-leerplichtige jongeren. Met coaching kunnen ze
een startkwalificatie halen.” De jongerenwerker is sceptisch. Veel
jongeren hebben negatieve ervaringen. De koningin geeft niet op:
“Ja, maar daar is ons fonds ook voor, we zoeken ze ook op.”
Na de discusssie gaf ze de collegevoorzitter nog een hand en
vertrok.

Op 19 maart werd
er gestemd voor de
gemeenteraadsverkiezingen
Die verkiezingen zijn heel
belangrijk.

Ze hebben toch geen oog voor
studenten.

(58%, 98 stemmen)

(13%, 21 stemmen)

Onbelangrijk, ik ben over een
paar jaar toch weg uit Tilburg.

Huh, gemeenteraadsverkiezingen, wat is dat?

(18%, 31 stemmen)

(11%, 18 stemmen)

Totaal aantal stemmen: 168
Martin Pott (25, Master Financiën)
“Eén stem zegt misschien niet zoveel,
maar het is wel belangrijk om deel te
nemen aan de maatschappij. Door te
stemmen, laat ik dat zien.

Een volledig verslag met heel veel foto's is te vinden op
UniversOnline!

Donna Duncun (26, Bedrijfscommunicatie)
“Ik stem niet. Zowel landelijk als regionaal doen politici toch niets met onze
stemmen. De politiek maakt altijd mooie
beloftes, maar die komen nooit uit.”

Ga naar UniversOnline en stem op onze nieuwe poll.

Studiebijsluiter universiteiten gepubliceerd

UniversOnline
Univers
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Een juiste studiekeuze maken
wordt binnenkort makkelijker.
Minister Jet Bussemaker
lanceerde een nieuwe
studiekeuzetool: Studie in
Cijfers. Daarin staan zaken als
doorstroom, studenttevredenheid
en arbeidsmarktperspectief van
opleidingen.

Nieuwe bewegwijzering
met juiste informatie

De komende twee weken worden
alle borden op de campus
vervangen. De oude borden
stonden er al twintig jaar en gaven
niet meer de juiste informatie.

Tilburgse studenten kiezen
D66 en VVD

D66 en VVD kunnen op meer dan
de helft van de studentenstemmen
rekenen. Dat blijkt uit onderzoek
van Unipartners Tilburg. D66,
bekend als onderwijspartij, krijgt
met 32 procent de meeste
stemmen. VVD staat op een
tweede plek met 24 procent.

Buzz .05

Iedereen die dit leest is
uitgenodigd voor mijn
verjaardagsfeestje

ff bellen

met Rob van de Ven
De Dag van de Filosofie wegbezuinigen? Echt niet! Sapientia Ludenda (studievereniging voor filosofiestudenten) organiseert het evenement dit jaar zelf, samen met het
filosofiedepartement, op 12 april in de Nieuwe Vorst. Filosofiestudent Rob van de Ven
geeft uitleg.
Waarom hebben jullie het stokje overgenomen van Academic Forum?
“Academic Forum stopte met de organisatie omdat de twee belangrijkste
sponsoren, de faculteit geesteswetenschappen en hogeschool Avans, hun geld
vanwege bezuinigingen terugtrokken.
Omdat de Dag van de Filosofie al jaren
bestaat vonden wij het als filosofiestudenten jammer als het opgeheven zou
worden. Daarom zijn we vanuit de studievereniging de mogelijkheden van een
doorstart gaan verkennen.”

Hoe ziet het programma eruit?
“We hebben nu we het zelf organiseren
minder geld dan andere jaren. Toch hebben we een mooi programma op poten
gezet. Zo hebben we debatten over
uiteenlopende onderwerpen, gerelateerd
aan het thema ‘Mens en Techniek’ en
zullen er bekende filosofen zoals Susan
Blackmore, Jos de Mul en Coen Simon
spreken. Met het programma proberen
wij zowel scholieren, studenten als geïnteresseerden van buiten de universiteit te
bereiken. Het evenement zal plaatsvinden
in theater de NWE Vorst. Kaarten kosten
30 euro (reguliere entreeprijs), studenten
betalen 15 euro en scholieren 7,50 euro.”
www.dagvandefilosofie.nl

Proost

Lullen in de lift

Column

Ik ben vandaag jarig
De dag waarop deze column gepubliceerd wordt, is toevallig
mijn verjaardag. Hoera. Tweeëntwintig jaar. Maar ik houd niet
van verjaardagen. Wacht, dat zeg ik verkeerd. Ik houd niet van
mijn eigen verjaardag.
Het is niet zo dat ik een hekel heb aan ouder worden, of omdat
ik met mijn unieke blik op het leven ‘anders’ ben dan de rest
en er daarom niets om geef. Let wel: het jarig zijn zélf vind
ik leuk. Als ik op mijn verjaardag over straat loop, voel ik me
bijzonder. Alsof ik naakt ben onder mijn jas en niemand op
straat dat geheim kan zien. Wat ik niet leuk vind, is het feestje.
Het organiseren, een activiteit verzinnen, maar vooral het
beantwoorden van de vraag: wie nodig ik in godsnaam uit?
Al jarenlang speelt deze vraag mij parten. Andere mensen
houden zich hier ook mee bezig: zo was ik ooit slachtoffer
van het fenomeen ‘uitgenodigd uit sociale verplichting’ op een
slaapfeestje. Uit beleefdheid. Het feestje van mijn buurmeisje
waarmee ik naar de middelbare school fietste. Ze was verder
niet mijn ‘bestie’: zij had zich aangesloten bij de populaire,
UGGs-dragende meiden. Daar zat ik aan de tafel, ongemakkelijk met gebakje. Hun opperhoofd telde hardop of alle vriendinnen er waren. Met haar vinger sloeg ze mijn hoofd duidelijk
over. Pijnlijk moment.
Tegenwoordig gaat het vooral om wie we níet uitnodigen. Dus
bij deze is iedereen die dit leest uitgenodigd voor mijn verjaardagsfeestje morgen (21-03, inloop 13:30 uur) in het Dante
gebouw. Wat we gaan doen is een verrassing (maar je wordt
niet thuisgebracht).

Prijzen, prijsjes, benoemingen, subsidies, schouderklopjes en veren in de reet; het
academische wereldje zit er vol mee. Univers licht er de mooiste uit.
Vijfenveertig seconden. Zo lang duurt de liftrit naar de elfde etage van het Koopmansgebouw.
En zoveel tijd hadden vijftien studenten om hun briljante idee te verkopen aan een business
bobo tijdens de elevator pitch. De beste snelle liftpleiter van Tilburg bleek psychologiestudent Sebastiaan Verhulst. Hij maakte zich sterk voor een app tegen overgewicht bij kinderen.
Een stappenteller met bonussysteem: bij voldoende inspanning word je beloond met korting
op kaartjes voor pretparken. Credits krijgen in de speeltuin en niet achter de Playstation.
Niet afvallen voor de vage belofte van een gezonder leven later, maar voor pretparkkaartjes
binnenkort. Sebastiaan Verhulst pleitte overtuigend genoeg om daarmee de eer, een iPad en
ondersteuning bij de uitvoering van zijn idee te krijgen.

Rincke de Bont (22)
is masterstudent
Jeugdliteratuur

Tweets

Aaaaahrgg! Docenten
die praten alsof ze het
tegen een kleuterklasje
hebben #college #UVT

Hahahaha dat moment dat de
docent binnenloopt en aan mij
vraagt: Wat voor vak hebben
we vandaag? #uvt

Ook Tilburg kent nu een studentenvereniging
voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders (LGBT). Deze maand werd
VITRUVIAN opgericht.

@eline_1 op 10 maart

@JeroenReuling op 10 maart

De reactie van de bibliothecaresse als ik vraag naar een
exegeseboek over ‘2 Koningen’:
“Maar het waren er toch 3??”
#uvt

Waarom staat Tommy Teleshopping op in het sportcentrum? Ik
ga hier echt niet lekker op. #UvT
#dtv

Tot zover het oude nieuws. Elke dag
vers nieuws? Ga naar UniversOnline!

@arnoudvanhulst op 27 februari

LGBT studentenvereniging
opgericht

@RbnJanssens op 7 maart
Univers
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fotografie Jack Tummers
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Studentenkamerfestival Stukafest
Ruim 25 studenten als sardientjes in een studentenzolder gepakt. De
bewoner van deze zolderkamer op de Snelliusstraat is zeer cultureel geïnteresseerd, getuige de gejatte Szigetvlag en de festivalposters. Vandaar
ook het Stukafest op de kamer met de vier jongens van ‘alternatieve blue-

grass’ band The Cannonball Johnsons. Zo'n band is altijd goed op een
kamer vol met meisjes die er fris en monter uitzien. Hoewel de panty van
de jongedame op de voorgrond wel wat uitgaansschade vertoont. Voor
een bezoekster was het echt swingend. Zij zat op de schommel.
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08. Passion, fear & faith

In het eerste jaar
heb ik niet veel
gedaan, alleen
gestudeerd
Univers
20 maart 2014
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tekst Bart Smout fotografie Dolph Cantrijn

Tessa Mentink,
turbostudent
Aan energie geen gebrek bij Tessa Mentink. De 24-jarige rechtenstudent heeft nu
al een cv waar je akelig van wordt. En het einde is nog niet in zicht: in de zomer
volgt ze voor een half jaar vakken aan de National University in Singapore. Portret van een turbostudent.

S

tudenten zijn lui. Het is een vooroordeel dat maar niet
kapot wil gaan, hoe hard je er ook op stampt. Ze lopen
de kantjes ervan af, zijn dolblij met een mager zesje en
hangen het liefst rond in de kroeg.

Enter Tessa Mentink. Student aan de Tilburg Law School. Pas
24 jaar en nu al de trotse bezitter van twee bachelordiploma’s.
Momenteel volgt ze de master Rechtsgeleerdheid, met daarin
een accent op Privaatrecht en Strafrecht, wat betekent dat ze
twee scripties schrijft. Geen probleem. Haar gemiddelde tot nu
toe: een acht.
Maar dat is nog lang niet alles. Kijk even mee op haar cv. Daar
zien we dat ze een Summer Course heeft gevolgd aan Oxford
University, niet de minste universiteit, en stage heeft gelopen bij
Marais, Muller & Yekiso Attorneys in Zuid- Afrika. In het verleden
heeft ze zich ingezet voor Magister JFT, de studievereniging van
de rechtenfaculteit, en is ze een jaar lang raadslid geweest voor
studentenfractie Front. Momenteel werkt ze, naast haar afstuderen, als studentadviseur in het faculteitsbestuur.
Alleen door deze waslijst hardop voor te lezen zou je al met een
driedubbele burn-out op de bank belanden. Tessa niet. Sterker
nog: als ik haar spreek is ze druk bezig met de voorbereiding
van een marathonloop. Ze heeft de marathons van Eindhoven
en Rome al gelopen. Nu wil ze die van Rotterdam rennen, in
april. Doet ze er ook nog even bij. Niet op professioneel niveau,
maar dat wil niet zeggen dat ze de training lafjes uitvoert. “Drie
maanden lang train ik nu vier dagen per week. Van die vier keer
doe ik een keer een duurtraining, dan ren je extra lang. Ik let ook
op mijn voeding. Veel pasta en voldoende eiwitten. En ik ga op
tijd naar bed zodat ik voldoende rust krijg.”

tuur van. Waardoor ik meer tijd aan mijn studie kan besteden. Ik
word efficiënter als ik meer te doen heb.”
Als ik jouw cv bekijk, dan denk ik: die had vanaf het eerste studiejaar al een strak programma voor ogen.
“Niet echt. Toen ik met studeren begon, had ik nog geen duidelijk beeld van wat ik allemaal wilde. In het eerste jaar heb ik niet
veel gedaan, alleen gestudeerd. Door een huisgenoot raakte ik
betrokken bij studievereniging Magister JFT. Daarna rolde ik snel
van het een in het ander. We hebben een kleinschalige universiteit, daardoor valt het denk ik op als je iets extra’s doet en word
je snel gevraagd voor dingen.”
Wat spreekt jou aan in de nevenactiviteiten die je hebt gedaan?
“Het leuke van een jaar bij Front is dat je beter gaat debatteren
en bovendien leert hoe je het politieke spel moet spelen. Maar
het belangrijkste vind ik dat je echt iets kan veranderen. Er zijn
zoveel studenten die klagen dat het universitair onderwijs niet
goed is. Door bij een studentenpartij te gaan kun je een verschil
maken. Hetzelfde geldt voor een studievereniging. Ik heb daar
veel georganiseerd voor andere studenten en meegedaan aan
pleitwedstrijden, waardoor ik goed heb leren pleiten. Tegelijkertijd is het heel gezellig om je in te zetten voor een studievereniging. Er zijn veel borrels en feesten.”

Waar haal je in godsnaam de energie vandaan?
“Van trainen krijg ik juist energie. Je leven krijgt er meer struc-

Is dat een familietrekje, jouw arbeidsethos?
“Nee. Mijn moeder probeert me juist af te remmen. Vroeger
wilde ik bijvoorbeeld per se naar het gymnasium, terwijl mijn
moeder dacht: havo is ook goed. Ik heb mijn ouders echt duidelijk moeten maken dat ik naar de universiteit wilde. Dat is niet
iets wat van huis uit werd gestimuleerd, hoewel mijn moeder
trots op me is hoor. Je ziet dat ook bij de marathons die ik loop.
Dan zegt mijn moeder: doe maar rustig aan. Ze is bang dat ik te
veel hooi op mijn vork neem.” →

Tessa Mentink (1989, Valkenswaard) studeert aan Tilburg University.
Ze heeft al twee bachelors op haar naam staan: Rechtsgeleerdheid en
Internationaal & Europees Recht. Momenteel volgt ze de master Rechtsgeleerdheid met het accent Privaatrecht & Strafrecht. Alsof dat nog niet
genoeg is, heeft turbostudent Mentink een hele waslijst aan nevenactiviteiten op haar naam staan. Zo heeft ze een Summer Course gevolgd aan

Oxford University en stage gelopen bij Marais, Muller & Yekiso Attorneys in Zuid- Afrika. Ook is ze raadslid geweest van fractie Front, heeft
ze zich ingezet voor studievereniging Magister JFT en is ze actief als
studentadviseur in het faculteitsbestuur van de Tilburg Law School. In de
zomer vertrekt Mentink voor een half jaar naar de National University in
Singapore.
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10. Passion, fear & faith

Ik heb nu wel als voornemen
om dit jaar meer tijd vrij te
maken voor sociale contacten
Heb je er weleens doorheen gezeten?
“Afgelopen zomer, toen ik terug kwam van Oxford, ben ik even
alleen thuis gebleven bij mijn ouders. Toen heb ik veel geslapen.
Dat had ik ook toen ik mijn scriptie af had. Daarna word ik even
ziek. Slaap ik tien uur achter elkaar en ben ik nog steeds moe.
Maar dat heb ik niet vaak hoor.”
Zou het je minder gelukkig maken als je het rustig aan zou
doen?
“Ik merk wel dat als ik weinig te doen heb, tijdens vakanties bijvoorbeeld, ik dingen ga zoeken. Ik kan niet goed stil zitten. Dan
verveel ik me en ga ik op zoek naar werk.”
Heb je nog wel tijd om een typisch studentenleven te leiden?
“Zeker nu ik in de master zit, heb ik weinig tijd voor mijn vriendinnen. Komt ook omdat ik nu aan het trainen ben voor een
marathon. Als ik bijvoorbeeld aan het begin van de avond wat ga
drinken met vriendinnen, ga ik naar huis wanneer zij echt op stap
gaan.”
Baal je dan?
“In het verleden vond ik het soms weleens jammer dat je een
feestje moet missen of pas laat kan aansluiten. Maar vaak krijg ik
het nog wel in mijn agenda gepropt.”
En relaties? Blijft daar nog tijd voor over?
“Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Soms kan ik best egoïstisch zijn,
bijvoorbeeld tijdens zo’n marathontraining. Dan eet ik niet met
mijn huisgenoten mee, omdat ik wil eten wat goed voor me is en
op de tijd die me uitkomt. Ik houd ervan om mijn eigen koers te
volgen. Dat gaat niet goed samen met relaties.”
Vind je dat niet jammer?
“Zelf vind ik het aantrekkelijk als een man ook ambitieus is. Dat
is denk ik een slechte combinatie, dan zie je elkaar nooit en
houdt een relatie niet lang stand. Soms vind ik dat wel jammer,
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ja. Ik merk dat het moeilijk is in mijn leven om spontaan iets te
doen. Bijna alles moet ik inplannen, ook leuke dingen, zoals een
avondje iets drinken met vriendinnen.”
Zorgt dat weleens voor onbegrip?
“Mijn vriendinnen snappen het. Die kennen me inmiddels. Maar
ik heb nu wel als voornemen om dit jaar meer tijd vrij te maken
voor sociale contacten. Soms heb ik echt de neiging om me
ergens compleet op te storten en me terug te trekken. Dan zie je
me even twee maanden niet.”
Ben jij streng voor jezelf?
“Ja. Als ik iets niet haal, of iets niet goed gaat, dan kan ik verschrikkelijk balen. Ook wil ik dan weten waarom het niet goed is
gegaan. Maar ik kan het wel snel achter me laten. Volgende keer
beter, denk ik dan. Als ik maar echt mijn best heb gedaan, dan is
het goed.”
Wat is jouw motivatie?
“Ik wil me altijd verbeteren. Als ik eenmaal een doel heb behaald,
stel ik mezelf meteen een nieuw doel. Ik weet ook niet waarom.
Daarnaast vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk uit mijn
studietijd te halen. Je krijgt die kans maar een keer.”
In de zomer ga je een half jaar naar de National University in
Singapore.
“Klopt. Ik ga daar vakken volgen over maritiem recht en handelsrecht.”
Eenmaal terug ben je uitgestudeerd. Wat dan?
“De advocatuur in. Voordat je advocaat wordt, heb je een beroepsopleiding voltooid en echt geleerd voor een vak. Dat lijkt
me leuk. Ik wil de privaatrecht kant op. Of misschien wil ik in
Rotterdam iets doen met zeerecht. Dat weet ik nog niet precies.
Mogelijkheden genoeg in ieder geval.”

Opinie .11

De kerk van het kapitaal
‘In God we trust’ staat op Amerikaanse
dollars, maar volgens Kees de Groot is
dat allang niet meer zo. Het almachtige
financiële systeem is de ware religie
van deze tijd. De bankgebouwen en
verzekeringskantoren zijn groter dan
de kerken of moskeeën ooit geweest
zijn.

tekst Kees de Groot fotografie Dolph Cantrijn

Het vertrouwen dat
financiële offers beloond
worden met een beter leven

W

anneer onze beschaving ooit opgegraven
wordt, is er weinig kans dat ze onze religie
zullen vaststellen aan de hand van kerktorens
of moskeeën. De architectonische markeringstekens van onze tijd zijn de gebouwen van
banken, accountants, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Indien men onder religie de omgang met wat ons
uiteindelijk aangaat zal verstaan, komt het najagen van welvaart
eerder in beeld dan de navolging van Christus of de overgave
aan Allah.
Wellicht zal bij zo’n opgraving de idee postvatten dat de heersende religie in de postindustriële samenleving een offercultus was,
waarin de gelovigen meenden op voorspoed te kunnen rekenen
wanneer zij een deel van hun inkomen zouden afstaan aan een
hogere macht. Deze werd niet voorgesteld als een persoon, maar
als een systeem. Daar het geloof in de legitimiteit van het systeem vanzelf sprak, had het geen naam. Zo ging het nu eenmaal.
Deze samenleving draaide op het vertrouwen dat financiële offers beloond zouden worden met een beter leven voor de dood.
Wanneer bleek dat de dienaren van dit systeem er zelf met de
offergaven vandoor gingen, steeg grote verontwaardiging op.
Hieruit blijkt dat de gelovigen er doorgaans vanuit gingen dat
hun offers daadwerkelijk ‘het systeem’ bereikten en uiteindelijk
aan henzelf ten goede zouden komen. Dit vertrouwen werd
belichaamd in geld. En zolang de structuren die de geloofwaardigheid van dit geld ondersteunden overeind bleven, behield het
zijn waarde.
De oppositie tegen deze offercultus was opmerkelijk zwak. Op
momenten dat de beloften van een beter leven loos bleken, op
de momenten dat duidelijk werd dat bedrijven, gezinnen, levens
ten onder gingen aan dit systeem, stortte het niet in elkaar, maar
konden de financiële instellingen met succes extra financiële
offers afdwingen. Daartoe was de steun van de overheid dienstig.
Zo kon de economie weer ‘gezond’ worden gemaakt. Het geloof
werd hersteld; de zaken konden worden hervat, niet veel anders
dan voorheen.
De begrippen ‘religie’ en ‘geloof’ werden overigens nog geassocieerd met de dominante religies van de voorgaande periode, zoals
het christendom. Deze stonden voor dwang, gehoorzaamheid en
ritualisme. Niet hiermee in verband gebracht werden de afgedwongen gewoonte om het beheer over het eigen inkomen toe
te vertrouwen aan financiële instellingen, het nauwgezet volgen

van de regels die zij uitvaardigden, en de mengeling van vrees
en ontzag waarmee financiële experts in staat werden gesteld
om achter de coulissen symbolische handelingen in een virtuele wereld te verrichten. De economische religie sprak vanzelf.
Krachtiger kun je het niet krijgen.
Wie weet hoe het met deze beschaving zou zijn afgelopen, indien
er een breed gedragen strijd zou zijn gevoerd tegen de opoffering
van sociale verbanden en de natuurlijke omgeving aan het ideaal
van economische groei? Indien handel in opties, loze beloften en
onverantwoorde leningen verboden zouden zijn gebleven? Wanneer de tegenkrachten zich steviger hadden gemanifesteerd, had
de wereld er nu allicht anders uitgezien. Maar ja. Achteraf kijk je
het gouden kalf in zijn kont.
Kees de Groot is universitair docent praktische theologie bij
Tilburg University en redacteur van webmagazine gOdschrift

Opinie
Reageren op dit artikel?
Ga naar www.universonline.nl en geef daar
jouw mening.
Wil je zelf een opiniestuk schrijven, mail
dan naar univers@
uvt.nl
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12. Coverstory

tekst Marten van de Wier fotografie Jules Vorselaars

Breaking Bad in Brabant
Brabant de dopeste. Tilburg wietwalhalla. Massaal telen we wiet en
brouwen we xtc, zo lijkt het als je
de media volgt. Is het echt zo erg
gesteld Brabant? En hoe komt dat
dan?

G

rote kans dat je boven de rivieren iets hebt
uit te leggen als je in Tilburg studeert. En
dan gaat het eens niet over de zachte g of de
vermeende lelijkheid van de stad. Nee, eerder
krijg je de vraag of je nog even wat stuff kan
regelen, wat zo’n drugslab nou schuift, en of jouw huisgenoot ook illegaal stroom aftapt bij de buurvrouw voor zijn
plantjes op zolder.
Brabant staat als drugsprovincie op de kaart, met Tilburg
als wiethoofdstad. NRC-Handelsblad onthulde dat criminelen in de regio Tilburg jaarlijks ongeveer 800 miljoen
euro verdienen in de wiethandel, en dat 2.500 mensen
daarin werken. Dat maakt de hennepsector een van de
grootste bedrijfstakken van de gemeente, reageerde burgemeester Peter Noordanus. “Iedere Tilburger zou zich de
hele dag suf moeten blowen om het op te krijgen.”

Lekkende vaten
Maar daar hebben Tilburgers en andere Brabanders
helemaal geen tijd voor, want ze hebben het te druk met
hun xtc-labs. Negen van de tien Nederlandse dumpingen
van xtc-afval is in Noord-Brabant, zo stelt de provincie. In
de eerste twee maanden van dit jaar lagen al veertig keer
vaten te lekken in het buitengebied.
Op de cijfers uit het NRC is wat af te dingen. Ze komen
uit een vertrouwelijk rapport waaraan TiU-onderzoekers
hebben meegewerkt, en dat ook in handen is van Univers.
Het aantal van 2.500 wietcriminelen komt rechtstreeks van
een ex-drugscrimineel, die bedreigd werd en daarom twee
jaar geleden bij de politie aanklopte. Hij praatte uitgebreid
over het drugsmilieu. Ook de inschatting van de opbrengst
in de regio Tilburg is op deze man gebaseerd. Volgens een
andere schatting uit het rapport is er één hennepkwekerij
op elke ruim vierhonderd Brabanders. Dat klinkt niet alsof
we met z’n allen hennep staan te knippen.
Wat we precies weten, is het aantal hennepkwekerijen dat
de politie oprolt: in Brabant in 2012 een dikke duizend. Dat
is een vijfde van het totaal in Nederland. Meer dan je op
basis van inwonertal mag verwachten.
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Stoute jongens
Dus oké, we hebben een drugsprobleem. Hoe komt dat?
Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan TiU, wijt het
deels aan onze historie. “Brabant en Limburg waren generaliteitslanden, provincies waar in de 17e en 18e eeuw een
minder herkenbaar overheidsgezag was”, zegt hij. Criminelen hadden daardoor meer vrijheid. “Een tweede oorzaak
is de grensligging. In de buurt van een grens kun je die
grens ook overschrijden. In de jaren veertig en vijftig had
je bijvoorbeeld smokkel van boter en sigaretten”, vertelt
Tops. Daaraan kwam een einde toen in de jaren zestig de
Benelux werd opgericht en boter legaal de grens over
kon. Criminelen hadden het nakijken. “Maar de infrastructuur, de kennis van zaken en de distributiekanalen lagen
er en konden voor andere dingen gebruikt worden”, zegt
Tops. “Mensen gingen drank stoken en drugs verhandelen. Er kwamen gewapende bendes. Hun nazaten zitten
nu soms nog in het vak. Expertise gaat over van vader
op zoon.” Brabanders zijn dus altijd al stoute jongens
geweest.

Verrader
Over wie hebben we het dan? Volgens het Openbaar
Ministerie in Den Bosch gaat het deels om bewoners van
woonwagenkampen (die heb je veel in Brabant), deels om
jongens uit de volkswijken. Daar zijn later ook criminele
netwerken bijgekomen binnen bepaalde etnische groepen. Sommige buurten zijn volgens het OM vrijplaatsen:
niemand durft naar de politie te stappen, want dan ben je
een verrader.
Inmiddels zijn volgens Tops alle lagen van de bevolking
betrokken bij drugshandel. Foute makelaars regelen pandjes voor kwekerijen. En toen synthetische drugs als xtc hun
intrede deden, stapten mensen met een opleiding in de
chemie. Het lijkt wel Breaking Bad, zegt Tops. In die serie
gaat een getergde 50-jarige scheikundeleraar door het lint
en begint hij een drugslab met een oud-leerling. Ook Brabant kent volgens Top ‘coalities’ van mensen met verstand
van chemie en mensen met criminele ervaring. →
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Breaking Bad in Brabant

En sinds het gedoogbeleid in de jaren
zeventig, hebben we in Brabant behoorlijk
wat kennis en ervaring als het om hennepkweken gaat. Expertise die in het buitenland
ontbreekt. Naar schatting 80 procent van
de Nederlandse cannabisproductie gaat
naar het buitenland, stelt Toine Spapens,
hoogleraar criminologie. Waarom kweken
ze daar hun eigen wiet niet? “Ik denk dat
kleinere buitenlandse dealers daar zeker
mee bezig zijn”, zegt Spapens. “Ze hebben
helaas niet alleen wiet nodig, maar ook
coke, heroïne en pillen. Volgens Europol
is Nederland de supermarkt met meerdere schappen. Waarom zou je een eigen
kwekerij beginnen, als je via een koeriertje
binnen twee weken allerlei verschillende spullen krijgt thuisbezorgd uit Nederland?”

Strafjes van drie jaar
De drugshandel aanpakken blijkt lastig. “De recherchecapaciteit is nog altijd schrikbarend laag”,
stelt Spapens. “En als iemand voor de rechter komt,
komen daar strafjes uit tot drie jaar of zo. Dat helpt
geen fluit.” Toch vindt hij dat de overheid op de goede weg is. Gemeenten, politie en belastingdienst
werken beter en nauwer samen om spilfiguren in
criminele netwerken het leven zuur te maken. Ook
als ze niet voor de rechter komen, dan kan er toch
crimineel vermogen worden afgepakt, bijvoorbeeld via de belasting. “Elke inspanning wordt in
die wereld gevoeld.”

Volgens Europol
is Nederland de
supermarkt met
meerdere schappen
Legaliseren is naïef
Het reguleren van hennepteelt zou helpen, stelden de burgemeesters van vijftig steden in een verklaring in januari. Zo kunnen coffeeshops legaal en gecontroleerd aan hun spul komen.
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt echter dwars.
Op Tilburg University zijn de meningen al net zo verdeeld. Nicole
Maalsté, coffeeshop-onderzoeker bij Tilburg Law School, is een
bekend voorstander van een vorm van legale teelt. Ook verslavingsdeskundige Hendrik Roozen is dat. Hij denkt niet dat het
aantal drugsverslaafden dan zou stijgen. “Nederland heeft al een
vrij liberaal drugsbeleid, en toch zijn we in Europese cijfers een
middenmoter voor wat betreft aantallen verslaafden. Ik denk dat
het eerder tot een verlaging dan tot een verhoging zou leiden.”
Maar Cyrille Fijnaut, emeritus hoogleraar Strafrecht en criminologie, heeft zich uitgesproken tegen legalisering. En criminoloog
Spapens noemt de oproep van de vijftig burgemeesters ‘naïef’.
Zeker die in het zuiden moeten weten hoeveel drugs de grens
over gaan, zegt hij. “Die criminaliteit los je niet op door de achterdeur in Nederland te reguleren.”
Vroeger was het boter, nu is het cannabis en xtc. Maar snel geld
verdienen in de smokkel, dat blijft nou eenmaal aantrekkelijk
voor die stoute Brabanders.

Xtc? Wel eens, op een feestje
Als we hier in Brabant nou struikelen over de pillen en cannabis, gebruiken we dan zelf ook meer? “Ik slik het wel eens op een feestje, als
de situatie ernaar is. Niet regelmatig”, vertelt een TiU-masterstudent
rechten met een donker stoppelbaardje voor Prisma. Het gaat dan
over xtc. Niet regelmatig, dat is voor hem gemiddeld eens in de twee
maanden. “Maar ook wel eens een half jaar niet.”
Voor een medestudent met blonde krullen geldt hetzelfde. “Alles
wordt intenser met een pilletje”, zegt hij. “Je hebt met iedereen een
connectie”, vult de donkere jongen aan. Hij slikt nooit meer dan één
pil. “Ik heb een Amsterdamse studente schuimbekkend afgevoerd zien
worden na teveel pillen. Die loopt nu nog bij een psycholoog voor de
angstaanvallen die ze heeft overgehouden.”
Wiet roken ze niet, zeggen ze. “Wel eens geprobeerd”, zegt de krullenbol. ‘Wel eens’, dat is voor beiden tien tot twintig keer. “Ik word er
altijd ziek van”, zegt de krullenbol. “Ik val er van in slaap”, zegt zijn
maat. Cocaïne hebben ze ook een keer gebruikt. Maar daar rust voor
beiden wel een taboe op, net zoals op ghb. “Je wordt meteen zo’n
junkie”, zegt de stoppelbaard.
Maar de Tilburgers hebben de indruk dat onder studenten in Utrecht
en Amsterdam veel meer gebruikt wordt. De blonde weet dat het bij
een studentenvereniging in Leiden wekelijks ‘vrijdag, drugsavond’ is.
Dan de cijfers. Wiet gebruiken we in Tilburg en omgeving juist minder dan in de rest van het land. Volgens de GGD heeft 3 procent van
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de volwassenen dat recent gebruikt. Landelijk is dat 4 procent. Het
recente gebruik van harddrugs (waaronder xtc) is vergelijkbaar met
de rest van Nederland: onder de 1 procent. Van de jongeren (12 tot
18 jaar) heeft 11 procent wel eens drugs gebruikt. Landelijk is dat 17
procent. Het aantal mensen met verslavingsproblemen is in Brabant
kleiner dan in de rest van het land.

Chinezen
Het had Hendrik Roozen, bijzonder hoogleraar Verslavingszorg, verbaasd als we in drugsprovincie Brabant ook meer zouden gebruiken.
“De Chinezen maken veel telefoontjes, maar dat wil niet zeggen dat ze
daar zoveel bellen”, zegt hij. Of je verslaafd raakt kunt raken aan drugs
is volgens hem vooral genetisch bepaald. “Het goede nieuws is dat de
meeste mensen kunnen gebruiken wat ze willen. Het slechte nieuws:
voor 10 tot 15 procent geldt dat niet.” Dus, als we niet tot die groep
horen, kunnen we er dus op los spuiten en slikken? Bepaalde drugs
zijn gevaarlijker zijn dan andere, waarschuwt Roozen. “Heroïne, ghb
en nicotine werken veel verslavender dan andere drugs.”
In West-Brabant is het gebruik van ghb enorm gestegen. Twee jaar
geleden zochten 800 gebruikers hulp met een ghb-probleem. In 2007
waren dat er nog maar 60. Roozen: “Het is een ontwrichtend en heftig
middel, dat je redelijk makkelijk zelf kunt maken. Het geeft even prettige gevoelens, en daarna voel je je onprettig. Er zit een behoorlijke afkick op. Sommige gebruikers moeten het iedere anderhalf uur nemen.”

TiU-panel .15

Bachelor met een vijfje
TiU-panel

coördinatie Mathijs Sukel

Inmiddels is ‘Nominaal is normaal’ beleid op de Erasmus Universiteit. Dat studenten onvoldoendes kunnen wegstrepen tegen
voldoendes om sneller hun bachelor te behalen, leverde veel
kritiek op. Het leidt tot niveauverlies, vindt de LsvB. Onzin,
meent de Rotterdamse universiteit, die het aantal in één jaar
behaalde propedeuses zag verdubbelen. Heeft EUR gelijk, TiUpanel? Of moeten studenten per se ieder vak halen voor hun
bachelor?

Discipline aanleren

Retorische truc
Hans van Dooremalen (46), docent Tilburg
School of Humanities
Een academisch diploma uitreiken betekent
dat je als universiteit garant staat dat de
student bepaalde kennis en vaardigheden bezit. Als studenten onvoldoendes
mogen compenseren, geef je dus diploma’s
af waarbij de boodschap is dat deze
studenten weliswaar wat weten van het
vakgebied, en ook een aantal vaardigheden hebben, maar dat er ook nog wat
ontbreekt. Welke retorische truc je ook
aanwendt in de verdediging van deze
compensatieregeling: het diploma wordt
aan deze studenten cadeau gedaan en is
de facto minder waard dan dat van een
student die wel alle vakken met een voldoende heeft afgerond – ook al heeft die
er langer over gedaan. Maar het doet wonderen voor je doorstroompercentage. Tip:
Dat doorstroompercentage kan nog hoger
als studenten onvoldoendes niet hoeven te
compenseren.

Arnoud van Hulst (24), student theologie
“Studenten verspillen minder tijd aan
herkansingen en werken harder voor hun
volgende tentamens”, zo luidt de uitleg van
de Erasmus Universiteit. Túúrlijk: je geeft
studenten de mogelijkheid om hun studie
voort te zetten terwijl ze niet al hun vakken met een voldoende hebben afgesloten,
en iedereen zit opeens om acht uur ’s ochtends in de bibliotheek te leren. Als ze dit
systeem zes jaar geleden in Tilburg hadden
ingevoerd, was ik nu het dankwoord van
mijn professorenoratie aan het schrijven...
Zonder gekheid: bij een wetenschappelijk
studie horen uitdagingen, struikelvakken
en jezelf discipline aanleren. Er wordt op
de universiteit een bepaald niveau verwacht, en of je nu vier, zes of negen jaar
over je studie doet: aan dit niveau mag niet
gewrikt worden.”

Twee partijen

Mirjam Siesling (35), subsidieadviseur bij
Tilburg school of Economics and Management
Op basis van de pilot van de EUR lijkt dit
systeem zeer succesvol te zijn. Studenten
zijn sneller klaar met de opleiding en de
kwaliteit lijdt er niet onder. Toch is het
vooral een maatregel om meer snelheid in
de studie te krijgen en niet zozeer meer
kwaliteit. Er zijn meer van die maatregelen: selectie aan de poort, BSA, verplichte
aanwezigheid en de verguisde langstudeerboete. Het gemeenschappelijke kenmerk
van deze initiatieven is dat de oorzaak
van slechte studieresultaten bij de student
wordt gelegd. Maar bij studeren gaat het
altijd om twee partijen: de student en de
universiteit. Ik mis het aandeel van de
universiteiten in deze discussie: hun plicht
om goed en aansprekend onderwijs te
verzorgen, ook in tijden van toenemende
studentenaantallen en onderwijsintensivering.
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16. Lifestyle

coördinatie Francine Bardoel

Tilburg, metropool!
Het New York van
het zuiden

I-con

Moeilijk om mijn
maat te vinden

Column

Smeris
Kijktip, van mij voor jullie. De nieuwe BNN-politieserie Smeris,
met in de hoofdrollen Jeroen van Koningsbrugge en Dennis
van de Ven. Televisie waarvoor je thuisblijft. Waarom? Smeris is
helemaal opgenomen in en rondom Tilburg.
Voor wie de eerste aflevering heeft gemist: het openingsshot is
fenomenaal. Vanaf Westpoint zwenkt de camera over de Hart
van Brabantlaan langs de hoge bomenflats richting het station.
Tilburg, metropool! Flatgebouwen, echt wel! Het New York van
het zuiden. Maar verder geen idee waarom BNN voor Tilburg
koos als decor voor deze politieserie. Ik vermoed dat de gemeente weer eens geld over had. Maar goed, eerlijk is eerlijk, dat
is dan direct goed besteed. In de eerste aflevering maakten we
kennis met de onorthodoxe rechercheur Theo Kamp, gespeeld
door Jeroen van Koningsbrugge. Het is zonder meer een van
zijn meest iconische rollen. Tegen zijn zin in moet Kamp een duo
vormen met rechercheur Willem Niessen (Dennis van de Ven)
die zich altijd strikt aan alle regels houdt.
Tip van de sluier voor wat betreft de tweede aflevering: hoogtepunt is het gevecht tussen Van Koningsbrugge en de corrupte
parkeerwachter Anton, bovenop Westpoint. Het gevecht duurt dan
ook bijna twintig minuten, met veel slow motion die het midden houdt tussen de martial arts uit The Matrix en het beste wat
Quentin Tarantino ooit heeft gebracht. Parkeerwachter Anton weet
uiteindelijk te ontsnappen middels een parachute waarop heel
mooi het logo van het Textielmuseum valt te herkennen.
Cliffhanger in deze tweede aflevering: plots is er een nieuw
gevaar dat Tilburg teistert. In de Goirkestraat blijkt een afvalcontainer verdwenen. Zo’n nieuwe waarin papier én plastic kan
worden gescheiden. Gelukkig zet rechercheur Theo Kamp alles
op alles om dit onrecht ongedaan te maken. Hoe het afloopt?
Zelf kijken maandag!
Luuk Koelman
is columnist
voor Univers

Wat is je stijl? Ik ben wel echt meisjesachtig. Ik draag het liefst lichte
kleuren, maar ook een zwarte outfit
kan chique zijn.
Favoriete kledingstuk? Ik houd van
spijkerbroeken. Het is moeilijk om
die in mijn maat te vinden, want
ik heb lange benen. Ik ga meestal
naar Fresh toe, dat vind ik een fijne
winkel.
Favoriete kroeg? Ik ga vaak stappen
met vriendinnen in de Philip. Rosé
drink ik het liefst.
Muziek? Ik heb veertien jaar lang
klassiek ballet beoefend. Dat vond
ik heel leuk om te doen, maar ik
ben ermee gestopt omdat ik het te
druk kreeg met school.
Lievelingsserie? Blacklist. Het is
een spannende serie en je weet
niet wat de hoofdrolspeler drijft.
Dat maakt het goed.

Roos van der Meijs (19), Psychologie

Vakantieland?
Ik ga meestal naar Italië of Griekenland op vakantie. Of ik nou met
mijn vriendinnen of mijn familie ga,
ik vind het allebei leuk.

En ook nog een lievelingsfilm? Niet
echt. Als ik een film wil kijken dan
ga ik naar de bioscoop. Daar kies ik
voor de spannende actiefilms.

Favoriete boek? Heb ik niet echt.
Sinds ik studeer, lees ik alleen nog
studieboeken.

Trendspotting

Literair zuipen
Wat zijn de laatste trends op de Tilburgse campus?
Univers zit bovenop alles wat hip & happening is.
Deze keer: bier & boeken.
Literaire feestjes waren altijd voorbehouden aan overgangsvrouwen in wijde paarse truien met te veel lippenstick in de gleufjes
om de mond. Bij een kopje thee keken de dames van middel-
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Boek

Dood, verderf
en lichaamssappen

Wè nou?

Weg van Tilburg
Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsrecht, vertrekken te veel studenten uit Tilburg na hun studie. En dat is niet goed voor
de stad. Wè zijn jullie plannen?
“De gemeente zou meer moeten doen voor
starters op de arbeidsmarkt. Er zouden
bijvoorbeeld meer grote bedrijven in de stad
moeten zijn, want het is moeilijk om aan een
baan te komen hier. Tilburg is wel een leuke
studentenstad, maar overigens te lelijk om
definitief te gaan wonen.”
Johan Verdoordeldonk (23), International
Business Administration
“Ik verwacht een baan te vinden in de buurt.
Mocht dat zo zijn dan blijf ik hier. Veel vrienden van mij wonen in Tilburg, dat maakt het
voor mij leuk om hier te wonen. Ook mijn
familie woont in de buurt.”
Milou Rabelink (21), filosofie
“Tilburg is geen vervelende stad om te wonen, maar het is wel een rommelige stad. Zo
ligt het centraal station totaal verkeerd. Je
wordt niet verwelkomd in de stad en het ligt
niet centraal.”
Lars Begonje (22), Liberal Arts
“Tilburg is kleinschalig. Dat is leuk wonen
als je er studeert, maar ik ga me hier niet
vestigen. Het is een ons-kent-ons wereld in
Tilburg en ik zie het niet zitten om langer te
blijven dan nodig is.”
Maartje Ykema (19), Bedrijfseconomie

bare leeftijd smachtend naar een voorlezende A.F.Th., Cremer
of Campert. Dat is veranderd, de gemiddelde leeftijd van de
bezoeker van een literair café is met dertig jaar gedaald. Het is
hip om te gaan zuipen terwijl er ergens in een hoek een boek of
gedicht wordt voorgelezen. Met een goed biertje in plaats van
thee filosoferen hipsters over Boelgakov en Pinkeltje.
In Amsterdam is Literaturfest van Tim de Gier elke keer uitverkocht. In Tilburg loopt het tegendraadse literatuurfeestje
Schuimt in de Paradox uitstekend. Zitten en luisteren, medelezers ontmoeten. Zwijmelen bij gedichten, lachen om columns.
Onbekommerd pretentieus lullen over boeken. Biertje erbij?

Ik accepteer de smerigheid van het leven. Niet van harte, maar toch. Er zijn echter
grenzen en bij vlagen gaat En dan komen de foto’s, de nieuwe verhalenbundel van
Anton Dautzenberg daar ver overheen. Niet minder dan veertig verhalen heeft de
Tilburgse auteur, een wandelend literatuurproject, in de bundel opgenomen. Hij zoekt
de meest obscure krochten van de menselijke geest op.
Hier en daar levert dat rake observaties op, bijvoorbeeld in Een fijn publiek, waar
Dautzenberg twee mannen in dialoog laat gaan over het laten varen van wat de één
principes en de ander pretentie noemt. Of Dinner for one, dat leest als een recept,
ware het niet dat er een paar woorden zijn toegevoegd: ‘zoals zij ze graag at’. In de
pieken in dit boek laat de auteur een literaire begaafdheid zien die zich zonder twijfel
kan meten met de groten der Nederlandse letteren.
De perversiteit van het menselijk ras is in dit boek alleen verworden van middel naar
doel. Er zijn verhalen bij die zich niet laten navertellen, zo smerig. Ze zetten aan het
denken, maar over niets anders wezenlijks dan je eigen walging. Ook wordt het hier
en daar voorspelbaar, bijvoorbeeld als een jonge man na het overlijden van zijn vader
bij zijn moeder in bed slaapt om haar gezelschap te houden. Walging zonder doel
(net als blijheid zonder doel) kan niet de bedoeling van literatuur zijn. Zelfs niet als
het zo taboedoorbrekend werkt als in deze bundel. Jozien Wijkhuijs
En dan komen de foto’s,
Anton Dautzenberg,
€ 19.95.

Game

Thief – Ode
aan stealth
Stealth-verslaafden kunnen hun hart ophalen met de nieuwste productie van Eidos
Montreal. Thief is de natte droom voor spelers die het liefste een heel spel stiekem in
de schaduw rondsluipen. Vrijheid is in deze langverwachte productie een kernwoord
gebleken, want je bent tijdens de missies niet alleen vrij om ze uit te voeren zoals het
jou uitkomt, het hele spel hangt van keuzes aan elkaar.
Laat je de bewakers leven, of zorg je dat ze je überhaupt nooit zien. Ga je recht op je
doel af, of neem je een alternatieve route en ontdek je zo de prachtige vergezichten
vanaf een hoog plekje? Die keuze is aan jou. Je speelstijl bepaalt in welke categorie
het spel je indeelt, je speelt of Opportunist, Ghost, of (persoonlijke favoriet) Predator. Daar waar je als Opportunist gaat voor flexibiliteit, werkend op een manier die
optimaal gebruik maakt van de omgeving, blijf je als Ghost compleet ongezien. En de
Predator? Die gaat voor de actie en de kill.
Het verhaal is een kwestie van smaak. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen de
duistere, lugubere en soms erg gemene humor kan waarderen. Een aanrader zijn de
sidejobs die je her en der kunt accepteren. Kleine pareltjes die meer dan eens een
lach stelen van je lippen. Het nadeel is de verhaallijn van de main story, die houdt je
niet urenlang bezig. Het spel is bovendien relatief kort. Toch is Thief een aanrader
voor iedere speler met een gezonde dosis galgenhumor en een verslaving aan stiekem doen. Zoë-Amber Wolters
Thief. Platform(s): PC, PS3,
XBOX 360, XBOX ONE,
PS4. Vanaf € 40,-.

Univers recenseert alles. Ook op UniversOnline.
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Turmoil on your turf? The

stock exchange will follow
Frank de Jong
De Jong is Professor Financial
Markets and Risk
Management at
Tilburg University. His research
focuses on financial markets, asset
pricing and risk
management for
financial institutions. His research
has been published
in many international journals such
as the Journal of
Financial
Economics and the
Journal of Finance.
He has also coauthored a book
on The Microstructure of Financial
Markets. De Jong
teaches courses in
Investments, Asset
Pricing, Financial
Markets and Asset
Liability Management.
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It’s a well-known fact: whenever there is political turmoil somewhere, the financial markets react immediately. Or rather, they
take a dive for the worse. Right after the outbreak of the crisis
in the Crimea, the Russian stock markets plummeted. London,
Frankfurt and Paris had to cut their losses too. Why do (geo-political) crises have such an impact on the stock markets? Univers
spoke to Frank de Jong, Professor of Financial Markets and Risk
Management at Tilburg University.

P

utin rattled at the gates of the Crimea and investors
in Russia immediately sought refuge in safer financial
resorts. What followed was a massacre on Moscow’s
stock market. The Russian MICEX-index fell 11% percent into the red, in no time. It was the sharpest drop in
five years time. Ukraine and Poland’s financial markets also took
direct hits.
It doesn’t surprise De Jong. Moscow’s mini-crash is reasonably
easy to explain, he says. “In essence, the stock exchange is all
about the question what shares will do in the long run. In other
words: how much profit will a company make in the coming
years? As soon as prospects become uncertain, you see that
investors take refuge elsewhere.”

Immediate reaction
Stock exchanges and financial markets benefit from peace and
quiet, that’s why they react so organically in times of crises, De
Jong clarifies. “They follow the news. Not just the news on business economics but also the general news.” But so fast? “When
the prices of stock market products are rational, investors have to
react to the news immediately. Otherwise it could be anticipated
on.” In other words: when it’s likely that shares will drop, nobody is
going to stand by and watch.
To explain this in more depth, De Jong refers to Paul Samuelson,
a famous economist who is particularly well-known for his book
Economics; seen by many as THE guide to economics. The American claims that so-called ‘stock picking’ – a schematic analysis of
what is a good investment – is futile. “As the news is unpredictable by definition, so are changes to share prices. Historical price

patterns are useless when it comes to predicting share prices,”
says De Jong in his lecture on Efficient Market Hypothesis.
Besides an immediate reaction on the stock markets, a geopolitical
conflict such as the one in the Crimea often has a knock-on effect.
Investors move their capital to safe havens. De Jong: “When the
financial markets become insecure, as is the case in Russia, you’ll
see that risky investments such as those in the emerging markets
of Brazil and Mexico are sold. Next, investors choose safe countries such as Germany and the United States. This phenomenon
is called ‘A flight to quality’ and we see it happening during all the
major international crises. For instance, during the 1997 financial
crisis in Asia, but also during the Euro-crisis.”
Why this happens, isn’t completely clear, says De Jong. “In this
case, the question is what Mexico has to do with the risks in
Russia? This phenomenon is being researched, but so far the
specific reasons haven’t been unveiled.”

Sanctions
De Jong doesn’t expect the situation in the Ukraine to cause
large-scale, world-wide economic damage. Not even after the
European Union threatened with sanctions. “Sanctions are too
costly because Russia controls Europe’s supply of gas. It’s likely
that gas prices will rise somewhat in Europe but beyond that
economic damage will be limited.”
Should it come to European sanctions, the impact on the
Netherlands will be limited, according to the economist. “As the
Netherlands rely mainly on exports, most of the damage will be
to its turnover. But problems will be far greater for companies
that have branches in Russia.”
Companies in the Ukraine and Russia itself have already been
hit hard. Energy giant Gazprom has lost 20% of its market value
since the escalation of the conflict in the Crimea. Russia’s aviation company Aeroflot dropped by almost 10% and Russia’s largest bank, Sberbank, handed in even more, an estimated 14%.
Danish firm Carlsberg is a good example of what De Jong
referred to earlier on. The brewer that is active in Russia and dependent on grain from the Ukraine saw 6% of its value evaporate
straight after the outbreak of the crisis.
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Masterpiece

A minister needs a good
media advisor
Dutch people know what their ideal cabinet minister should
look like. Yet they have no idea about the work cabinet ministers
actually carry out. That their public image is much more important than their actual achievements is shown in research by PhD
student Eva Wisse.
Reliability, honesty and competence. That’s what the Dutch want
in a cabinet minister. Wisse asked 5,000 people what the key
qualities are of the ideal cabinet minister, which resulted in these
three traits. “That is a typical Dutch response,” Wisse says. “We
love diligence”.
But how do you discover if a cabinet minister is really reliable,
honest and competent? Ultimately, their public image is the defining factor, and not the cabinet minister’s achievements. Wisse
explains: “People are mostly unaware of what happens behind
the scenes. Does a cabinet minister achieve their aims? How
does their inner circle assess his or her achievements? Very little
of this information trickles down to the general public”.
When a cabinet minister wants to be seen as credible in the eye
of the public, they need to do more than just a good job. He or
she also needs to present themselves as credible. That’s where
the media come in. It is the communicated personality of the
cabinet minister that is important here. Wisse has distinguished
two successful profiles.
The first one is what Wisse calls the concientious and authorita-

tive profile. “Someone like Hirsch Ballin,” Wisse
says, “who links knowledge to reliability and
dedication”. The second type is the adventurous-confident-extraverted cabinet minister.
“Plasterk, for example”. The ministerial hipster,
so to speak. “The latter profile is not specific to
the currrent age, by the way,” Wisse says. “Back
in the day, the 19th-century statesman Thorbecke was already annoyed by overly genial
cabinet ministers”.
Wisse’s final conclusion is bold enough. Cabinet
ministers are more in need of a good communications adviser than a policy adviser. There
is an enormous gap between cabinet ministers’ public image
and what they actually do. Yet, Wisse is averse to suggesting a
Machiavellian approach and say that cabinet ministers can do
everything they want as long as they have their PR sorted. “That
doesn’t fit in with the Dutch political sphere. Most Dutch cabinet
ministers have good intentions. But you do need to have your
image sorted if you want to achieve anything”.
Eva Wisse works as a researcher and lecturer at the Tilburg School
of Politics and Public Administration. Dissertation title: Public
Credibility - A study of the preferred personal qualities of cabinet
ministers in the Netherlands.

Growth

Eureka!
Pat on the back

Almost two out of three workers carry
out their tasks passionlessly. This is
the conclusion of a report by research
agency Effectory. This attitude is mostly
due to companies and managers, Human
Resources Studies professor Jaap Paauwe
says. “When you never receive a pat on the
back, have little say about your tasks and
no one listens to you, you’ll start running
on autopilot,” Paauwe explains in regional
paper Noord-Hollands Dagblad. Paauwe
advocates giving employees more responsibility and more ways to participate in an
organization. Work enjoyment and passion
will automatically follow, the professor says.

Eva Wisse: Most
Dutch cabinet
minister have good
intentions

Hallelujah, the economy is growing
again! According to the CPB Nether
lands Bureau for Economic Policy
Analysis, sunnier times are ahead.
Public purchasing power is on the rise,
economic growth is on the increase and the
budget deficit is lower than expected. But
don’t put on your party hats just yet, Harrie
Verbon, Public Finance Professor says. “We
will slowly keep growing as long as government policy doesn’t change,” the Tilburg
professor warns in Dutch daily Trouw. “The
surplus on the current account, which is the
difference between export and import, is
10% and that’s much too high. We should all,
and that includes our government, spend
more.”. So spend your money freely, only
then will we be basking in the sunlight.

Accounting Professor at TiU, writes this in
financial daily, Het Financieele Dagblad. Last
year, State Secretary Teeven proposed to
partially replace traditional prison sentences
with electronic tags. This proposal met a
lot of resistance in the Lower Chamber. It
was said that such sentences would not
satisfy feelings of revenge that are at play in
society. Bouwens says that such emotions
should not play a role. Research carried out
among Argentinian criminals would suggest
that the electronic tag lowers the recidivism
rate by 40%. Moreover, it would save 73,000
euro per prisoner per year.

Less crime with
ankle tags

Electronic tags

Reconsider the adoption of the electronic tag for criminals. It lowers crime
rates and it’s cheaper. Jan Bouwens,
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Lonely
students,

a traumatic
taboo
Where do all these lonely people come
from? Even though there are no hard
figures, it is assumed that at least 20
percent of all foreign students have
problems adapting and have to cope
with loneliness. But they are hard to
find – and therefore hard to help.

I

t’s no challenge to find lonely people on the internet. A
quick Google search results in the example of Sarah, a girl
who had great expectations of her time as a student. As
she writes on her blog, she thought she was going to move
into a dorm, party every weekend, eat with her roommates
every day and study a little on the side. Unfortunately, her high
hopes didn’t come true. Within months she felt lonely and,
to make matters worse, ashamed of it. Loneliness, especially
among students, is still taboo and not something Sarah would
talk about with her friends.
Even though people find it uneasy to talk about, a lot of students
are lonely. In a survey among Dutch students, almost 20 percent
of the respondents stated that they feel lonely on a regular basis.
There are no specific figures for exchange students, but it is easy
to imagine that they are faced with the same problem. Moving to
another country can easily worsen the problem, since you don’t
have your family or old friends to fall back on. The problem is
getting more and more attention in The Netherlands, including
Tilburg University. In the busy social lives that students lead,
this feeling can be aggravated in relation to others. If it looks as
though everybody else is having fun, you could feel even more
isolated and alone. However, the problem isn’t going to solve
itself in the comfort of your room.

Books over people
Loneliness is the difference between the relationships someone
has and the relationships someone wants, defines Eric Schoenmakers. Schoenmakers, who is teacher gerontology at Fontys
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graduate school, researched the concept for his PhD and tried to
find out what people can do to soften their own feelings and, if
that doesn’t help, which interventions work to fight the problems.
“A lot of aid is focused on getting people to connect with each
other. It could be useful to look at the other side as well and
improve a person’s social skills”. Because what do you do when
you are just not the type to walk up to a random person with the
same fascination for 80’s hard-rock shirts as you? Or what if you
just feel more comfortable when you are surrounded by books
rather than by people?
When it comes to foreign students, Schoenmakers says it is
important to look at the cultural differences that could impede
on the contact between people. “It all comes down to investing
in people first, and in social activities at a later stage. When you
deal with cultural differences first, it will be easier for people to
connect with others”.

Socially or emotionally
Arie Ouwerkerk, director of Coalitie Erbij (Coalition Present), a
coalition of different organizations that are concerned with the
problem of loneliness, agrees with this. “If you are emotionally
lonely, it doesn’t help to just find new people. You have to talk
to someone about it and deal with it that way. However, if you
are socially lonely, new contacts could be a solution to your
problem”. Ouwerkerk says that it definitely is not a problem only
students deal with, but there are aspects of student life that
don’t help: “Changes and new surroundings can trigger the feel-
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ing of loneliness”, he says. “That’s why there’s usually a peak in
the problems at the beginning of someone’s study”. According
to him, admitting to being lonely is more accepted when you’re
older. When you are a student, you could be considered a loser
for not being able to make friends.
Feeling ashamed can definitely be a problem when it comes
to finding help. Especially for students who are not used to the
culture here or who don’t yet have a close friend to talk to. It is
hard to find students who experience these problems, says Carrie Grootaers, policy officer at Student Services. “The students
you talk to are usually the ones who are outgoing and active.
The ones who find connecting difficult, are harder to reach”.
Grootaers is involved from the start of the personal pal project.
In this project, peer coaches support international students
with integration problems and problems such as homesickness
and social problems. Together with the international student
association I*ESN, the deanery, psychologists and ten academic
counselors she runs the project to train and support so-called
‘buddies’ who help students find their way in Tilburg. “We know
there are students who aren’t able to just jump into life here.
Cultural differences, the language barrier and the fact that they
are far away from family have their effect on some of the international students here, but they are hard to find. We are trying to
keep our project informal and accessible, so that students can
easily find their way here”.
The pal project isn’t very big yet. Right now, there are ten buddies. The university’s intention is to expand the project in the

The ones who find connecting
difficult, are harder to reach
near future, along with some other projects. Some of the things
that Student Services does, are very simple. In the Academia
Building, a ping pong table and a football table bring students
together, according to Grootaers. To expand the possibilities for
Dutch and international students in Academia, Student Services
is looking into creating a ‘living room’ where students can meet
each other. Besides this, foreign students can enroll in a course
for bachelor students on cultural differences.

Generate social contacts
The personal pal project is a step in Tilburg University’s approach to the problem. The mental problems that loneliness
cause can be bad for study results and for a student’s future.
Since internationalization is important to the university, it is
inevitable that foreign students get the help they need when the
transition isn’t easy. For many students, the activities organized
by I*ESN help to create a group feeling and generate many social contacts. But, says president Hein Hendrikx, “there are some
students for whom the regular program might not be enough;
therefore I think the personal pal project is a good addition to
the system”. →
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The bartender now looks
more handsome and less
friendly

Lonely students, a traumatic taboo

Column

Parties: The Aftermath
It’s been a long time coming: finally, the party is here. I’ve spent
the past two hours and a half getting ready with my friends, a
ritual of compliment-making, make-up adjustments, and girl talk.
We’re almost an hour late, but the party is just beginning.
“Hey guuurrrls!” shouts my friend Jim.
I give him a dazzling smile, amused to see that he’s already somewhat intoxicated. I get my hands on a beer, pay the bartender,
and let the party begin.
The music is loud and I feel the beat pound inside me. I am sortof dancing, and I know that I probably look ridiculous, but I’m
enjoying myself too much to care. My friends are up and dancing
too, and that’s all that matters. I get blinded by flashing lights – is
somebody going to post this on Facebook? Oh, well.
I get lost for a little while between the toilet and the party, but
eventually I make it back to the bar. The bartender now looks
more handsome and less friendly. As I’m about to order a beer,
somebody clasps my arm and shouts in my ear:
“Oh my god – have you seen them kiss?!”
It’s late in the morning. There’s a bad taste in my mouth and I
feel dizzy as soon as I move. I’ll stay in bed for now. Memories of
yesterday night come back to me one by one.
1) I got lost. 2) Jim kissed a girl. 3) He ran to talk to me. 4) I kissed
him.
Wait, what? I KISSED him? Oh, no. Oh, no. Did anybody see that?
I feel the panic rising in my chest. I grab my phone to check my
Facebook page – my friends have flooded it with pictures of the
disgrace.
I sigh to myself. Let the teasing begin.
Marianne Lalande is a
Liberal Arts student
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Another helping hand students can turn to, is student pastor
Michiel Peeters. He runs the student church Maranatha and sees
a lot of students, Dutch and international. “The student pastoral
tries to be there”, he says. “A lot of the introduction programs
are mainly focused on study and entertainment, not so much on
what people genuinely want. People need real conversations
and friendship.” Peeters focuses on bringing people together
and listening to them. “I want to be a friendly face in the crowd.
People come to me with all kinds of problems, for example: family issues, questions about faith, loneliness. I try to help them and
bring them together with others.”
Peeters agrees that cultural differences may worsen the loneliness some international students feel. “In The Netherlands, we
have elevated loneliness to an ideal. We want to live on our own

People need real
conversations and friendship
as soon as we can and we wouldn’t dream of taking our parents in when they are old. We don’t question why we do it and
whether it is what we really want”. Students from other cultures,
like the ones from Southern Europe, are often shocked by this
attitude. According to Peeters, humans aren’t made for this kind
of individuality.

Human sympathy
Even though Tilburg University is trying to help the students who
cope with loneliness and everything that goes with it, everybody
involved says that it is awfully hard to find the people who need
help most. A lot of foreign students don’t grab the hand that
reaches out to them until it is almost too late and the problems
have already become very severe.
If loneliness comes from a difference between someone’s
expectations and reality, it might be good to make the aid more
personal. During TOP-week, more could be done to help socially
challenged students and to bridge cultural differences. Right
now, it would seem that students with problems find taking
the step to reaching out for help too big. Michiel Peeters says
that loneliness can be conquered if you want to, though: “What
everybody needs is human sympathy. People are made to have
a sense of community and for love. Life isn’t just about one night
stands”.
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Sci
Urge to splurge
Tilburg – February 25

Shop till you drop? Well, we
guess not. New research
suggests shopping does have
benefits for one’s personal
well-being. “While materialism
can increase loneliness, it may actually
reduce loneliness for some consumers,” says Rik Pieters, a professor at the
School of Economics and Management
at Tilburg University. He did a study on
the bidirectional relationship between
materialism and
social isolation.
Research invol
ving 548 participants showed
that “making
shopping
choices helps
to restore a sense of personal control
over one’s environment, and thus helps
to alleviate residual sadness”.
http://www.scmp.com

Right wing winners
Houston – February 6

Students tend to roam the left side of
the political spectrum, right?
But just wait until they win
some money, say three scientists from the University of Warwick,
the London School of Economic and
the University of Melbourne. According
to them, lottery winners tend to switch
towards support for a right-wing political party and become less egalitarian.
Their study shows that the larger the
win, the more people tilt to the right.
The study uses information on thou-

sands of
people
and on
lottery
wins up to 200,000
pounds sterling.
The authors say it
is the first research
of its kind. “Humans are creatures
of flexible ethics”,
commented one of the professors.

Now pay attention art lovers, because
inside the Simon Building (S228) art is up
for grabs. How? The University has an impressive art collection, consisting of over
550 pieces. And the beauty of it is that
every employee can borrow a piece
and put it on the wall in their office or
workspace. Marianne van Hest
(58), a visual artist herself,
manages the art collection
for the university. “I hold
office every second and
fourth Tuesday of the month,
but people can also check out
the collection on our website. If
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“The Netherlands are in their puberty when it
comes to secularization: opposing strongly to
something they say they are done with (religion
red.). That’s how I see the incident at Wageningen
University.”
Theology Professor Stefan Gärtner of Tilburg University has
his say about Wageningen University. Earlier this month did
not allow one of their phd’s to thank God in his dissertation.
(Source: newspaper De Volkskrant)

www.sciencedaily.com

Deteriorating diet

Colombia – March 4
Our supermarkets are an example of
abundance, but yet diets around the
world are becoming more similar. The
reason: fewer crop species are
feeding the world than fifty years
ago, according to a study published in de journal PNAS. The authors
warn that a loss of diversity means that
more people are dependent on key
crops, leaving them more exposed to
harvest failures. Also: higher consumption of energy-dense crops could
contribute to a global rise in heart
disease and diabetes, they added.
Co-author Colin Khoury, a scientist
from the Colombia-based International
Center for Tropical Agriculture, speaks
of a ‘globalized diet’.
“This diet is composed of big, major
crops such as wheat, rice, potatoes
and sugar. It also includes crops that
were not important fifty years ago but
have become very important now, particularly oil crops like soybean.”
www.pnas.org

The art of TiU
Univers covers the campus from corner
to corner. ‘Raiding’ random staff and
students in their university habitat. In
the Simon building we met Marianne van
Hest, curator of Tilburg University’s art
collection.
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they are interested in a piece, or have
reserved one, they can make an appointment and come by in the morning.”
The collection mainly consists of paintings
and photo’s, says van Hest. “Photographs
make up the majority of our art collection. A well considered choice because
it’s a modern and emerging form of art.”
One photographer is particularly popular,
explains Van Hest. “Jan Banning, an artist
who shoots very colorful images of various cultures. He always seems to define
those cultures with one shot.” If van Hest
is not at the depot, she is working on her
own art. “I make oil paintings. My main
theme is flora and landscapes. But as an
artist you are alone in your studio for
over 90 percent of the time. Thanks to my
freelance job at TiU I have a nice combination of jobs.”

Spotted!
Campus, 10 March, 12.31
hrs – Promotion
The weather was
remotely similar,
but no way we're in
Asia on the tenth of
March? Still we had
people riding around
campus in a ricksha.
It turned out to be
a promotional stunt
by study association
Asset for the EBT –
Economics Business
Weeks Tilburg. The
theme for this week?
‘Dream, Discover,
Innovate’. We bet the
ricksha drivers never
dreamt of discovering
the innovative power
of their vehicle.

Do you have a
funny photo?
Send it to
univers@uvt.nl.
Or post it on our
facebook page
facebook.com/
universonline

https://kunstuitleen.uvt.nl
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