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CICERo
p u b l i c i t e i t
TIEN JAAR CICERO PUBLICITEIT
“Als je het drie jaar volhoudt, dan red je het wel.” Met die bemoedigende woorden startte ik in
september 2007 mijn eigen tekstbedrijf: Cicero Publiciteit. Na twintig jaar dagbladjournalistiek
en een kort dienstverband bij een Delfts communicatiebureau besloot ik dat het tijd was om
mijn eigen koers te bepalen. Ik had geluk. Ik mocht de eindredactie gaan doen van de Architectuurgids Delft en kon vrijwel meteen beginnen als plaatsvervangend eindredacteur bij universiteitskrant Delta. Het ‘tijdelijke’ duurde uiteindelijk bijna een jaar. Tegen die tijd had ik er een
aantal andere opdrachtgevers bij gekregen, onder andere Rabobank Zuid-Holland Midden, Kalibra
en de gemeente Leidschendam-Voorburg. De aard van mijn werk veranderde toen ik aan de slag
mocht voor Erfgoed Delft. Hier vielen mijn belangstelling voor historie, mijn passie voor oral
history en mijn schrijftalent samen. Het leidde tot een inspirerende samenwerking en een aantal mooie projecten, o.a. ‘Delftsblauwe verhalen’, ‘Onder de vleugels van Phoenix’, ‘Schoolse
Tradities’ en de eindredactie van de catalogus bij ‘De portretfabriek van Michiel Van Mierevelt’.

De wereld van
Delfts blauw

ZEER GEVARIEERDE PORTEFEUILLE
In de tussentijd groeide de portefeuille met bedrijfsjournalistiek werk: o.a. een strategienota voor
de Algemene Stichting Bejaardenzorg in Den Haag, een brochure voor het Reinier de Graaf
Gasthuis, bijdragen aan jaarverslagen van de BE Basic Foundation, het Food & Agri Magazine
van Rabobank Zuid-Holland Midden, een boekje voor STEEDS, artikelen voor de bewonerskrant
van Woonbron en bijdragen aan ‘Delft Actief’. Een zeer gevarieerd pakket. Al doende kreeg ik
steeds meer zicht op wat ik leuk vind en waar ik goed in ben, en welke aspecten van het werk ik
minder interessant vind. Spannend, om na zo veel jaren nieuwe kanten te ontdekken aan je werk
en aan jezelf!

NIEUW: VERSLAGEN EN RAPPORTAGES
Er bood zich ook een nieuwe vorm van werk aan: verslaggeving van vergaderingen en evenementen. Dat begon met de rapportage (in het Engels) van het congres IOP Self Healing Materials,
een opdracht van de TU Delft. Later volgde het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat World
Cafés Zelfbeschikkingsrecht organiseerde. Hier werd door tal van betrokkenen gesproken over
het recht op zelfbeschikking binnen gesloten gemeenschappen. Ik mocht de verslagen maken
van deze dialoogsessies en heb genoten van de boeiende gesprekken die werden gevoerd. Bijzonder om een kijkje te mogen nemen in een mij onbekende wereld. Nee, je hoort mij niet
klagen dat mijn werk saai is! Sinds enkele jaren maak ik verslagen van panelgesprekken die
worden gevoerd in het kader van audits op basisscholen van de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs. Ik verzorg er ook interviewtrainingen. Door mijn werk voor deze onderwijsorganisatie ben ik goed thuis in de onderwijswereld. Ik heb heel veel respect gekregen voor meesters
en juffen, die vaak onder buitengewoon lastige omstandigheden, maar met zo veel passie, hun
werk doen. Ook het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel maakt
inmiddels gebruik van mijn diensten als tekstschrijver.

Een Gastvrij Reinier
Integrale aandacht voor gastvrijheid
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STEEDS MEER BOEKEN
Mijn interesse voor historie vond de afgelopen jaren een uitweg in de publicatie van een aantal
boeken: ‘Door Delftsblauwe ogen. In de ban van een nationaal icoon’, ‘Bezeten van muziek. Het
universum van Pierre van Hauwe’, ‘Delft 40-45’ en ‘Het groene laboratorium. Honderd jaar
Botanische Tuin TU Delft’, waarvan dit najaar ook een Engelse editie is verschenen. Het is heerlijk om je voor langere tijd te mogen vastbijten in een onderwerp, en daar samen met fotograaf
en vormgever iets moois van te maken. Ik hoop de komende jaren nog veel meer van die mooie
boeken te schrijven, liefst in opdracht van een organisatie of bedrijf, maar een uitgave in eigen
beheer ga ik niet uit de weg. Er liggen nog zo veel mooie verhalen te wachten om geschreven te
worden!

EEN INSPIRERENDE TOEKOMST
Tien jaar Cicero Publiciteit. Zo veel woorden vloeiden uit mijn pen. Zo veel mensen kruisten mijn
pad. Hun verhalen waren de moeite waard. Of het nou gaat om een ondernemer, een weten
schapper of een lid van een bewonerscommissie. Zodra je je in een onderwerp of in een mens
verdiept, wordt ieder verhaal interessant. Opdrachtgevers kwamen en gingen. Sommige opdracht
gevers en collega’s werden vrienden. Zo gaat dat soms als je met hart en ziel je werk doet. Tien
jaar Cicero Publiciteit. Ik hoop er nog een aantal jaren aan te mogen knopen, met interessante
opdrachtgevers en inspirerende klussen die me energie geven. Boeken, verslagen, interviews,
redactiewerk, het ‘hertalen’ van saaie beleidsdocumenten tot vlot leesbare teksten, voorlopig
kan ik er geen genoeg van krijgen!

		
		

HONDERD JAAR BOTANISCHE TUIN TU DELFT
De Botanische Tuin TU Delft is het geesteskind van prof.ir. Gerrit van Iterson jr. (1878-1972), hoogleraar
in de microscopische anatomie. Hij vond dat wetenschappelijke kennis moest worden ingezet bij het
oplossen van praktische problemen in de maatschappij. Planten speelden daarbij een belangrijke rol.
Van Iterson geloofde dat als men meer inzicht zou krijgen in de anatomie van planten, dit ook meer
inzicht zou geven in hun technische mogelijkheden.
Aan het begin van de twintigste eeuw zat de industrie te springen om technologen die goed op
de hoogte waren van de industriële toepassingen van plantaardige materialen, voor een groot
deel afkomstig uit Nederlands-Indië. Van Itersons leerstoel, waarin microscopische anatomie werd
gecombineerdmetkennisvanbotanischegrondstoffen,speeldeinopdezebehoefte.
In 1917 werd de Cultuurtuin voor Technische Gewassen – de huidige botanische tuin – in gebruik
genomen. In honderd jaar ontwikkelde deze zich tot een groen laboratorium waarin innovatieve en
duurzame oplossingen worden bedacht voor maatschappelijke problemen, of het nu gaat om het
vindenvaneenmethodeomschadelijkefijnstoftebestrijdenofhetdoenvanonderzoeknaarwilde
plantensoorten die een rol kunnen spelen in dijkverzwaring.
Het is maar een kleine tuin, die op het eerste gezicht niet zo interessant lijkt, maar die tot leven komt
door het verhaal erachter. Dit jubileumboek vertelt dat verhaal. Een fascinerend verhaal over geniale
wetenschappers, eigenzinnige vernuftelingen, die tot het uiterste gingen om hun idealen te realiseren. Ze waren hun tijd ver vooruit. Honderd jaar later blijken hun bijdragen noodzakelijke stepping
stones op weg naar de innovatieve kennisindustrie waar Delft nu wereldwijd om bekend staat.
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Trudy van der Wees (1960) is journalist/tekstschrijver en auteur van verschillende boeken over
Delft. Van haar hand verschenen eerder: Door
Delftsblauwe ogen. In de ban van een nationaal
icoon, Bezeten van muziek. Het universum van
Pierre van Hauwe en Delft 40-45.
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