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Hoe genereert u 
  innovatieve denkkracht? 

Postacademische leergang 
Leiderschap in Innovatie 
Visionair leiderschap gecombineerd met een hands-on management van 
innovatie om ideeën daadwerkelijk succesvol in de markt te zetten. De 
opleiding neemt u mee op een zoektocht langs diverse wetenschapsgebie-
den om u te inspireren en “out of the box” te laten denken en handelen. 

Kerndocenten: prof. dr. John Peters en prof. ir. Paul Rutten

Na het volgen van de leergang bent u in staat:
• ideeën te ontwikkelen, op realiteitswaarde te onderzoeken 
 en te concretiseren voor uw organisatie
• om processen met betrekking tot innovatie en creatie te structureren, 
 organiseren, faciliteren en stimuleren
• om innovatiegericht leiding te geven aan de professionals in uw 
 organisatie
• uw organisatie blijvend innovatief in te richten om zo de concurrentie 
 voor te blijven.
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stelling: ‘Een bescheiden mens kan dat nooit van zichzelf zeggen.’
Els van der Wouden, medische wetenschappen, 23 mei 2007
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p het plein voor het Academiegebouw  

aan de Broerstraat staat een jonge beuk  

vol in blad. Hij heeft zijn wortels op de 

plaats waar Ubbo Emmius (1547-1625), de eerste 

rector van onze universiteit, zijn werkkamer  

had. De boom is geplaatst in een droge, ondiepe 

put met een muur, waarin zes mooie spreuken 

van Ubbo Emmius zijn gegraveerd. Een daarvan 

luidt: ‘De weerspiegeling van de inhoud in de 

vorm treft de lezer in hoofd en hart.’ 

 Die relatie tussen inhoud en vorm of,  

breder gesteld, tussen binnenkant en buiten-

kant, komt steeds terug in dit nummer van  

Broerstraat 5. Dat gebeurt prominent in het 

hoofdartikel, waarin plastisch chirurg Berend 

van der Lei en klinisch psycholoog Theo Bouman 

discussiëren over de groeiende behoefte van 

mensen om te sleutelen aan het eigen lichaam. 

Wat zegt dat over onze psyche of cultuur? 

 In een ander dubbelinterview met alumnus 

en praktiserend moslim Saïd El Hami en islam-

kenner Marjo Buitelaar, komt ter sprake hoe 

het imago van een wereldgodsdienst, beleden 

door meer dan een miljard gelovigen, kan lijden 

onder verschijnselen in de marge of (moedwillig) 

verdraaide interpretaties. 

 Over de vreugde die de schoonheid van 

kunst en architectuur de innerlijke mens kan 

schenken, gaat het artikel over De Buitenplaats. 

De bouw en instandhouding van dit prachtige 

museum en het fraaie Nijsinghhuis te Eelde is 

het levenswerk van Jos en Janneke van Groenin-

gen, waarvan ook u deze zomer kan genieten. 

 Immers, de vakantietijd ligt in het verschiet. 

Mocht u nog eens willen ‘escaperen’ naar lande-

lijk Noord-Nederland, laat de rust en ruimte 

goed op u inwerken. Hoogleraar planologie  

Gert de Roo ontvouwt in dit nummer zijn visie 

om deze unieke kwaliteiten krachtig in te scha-

kelen bij de sociaal-economische ontwikkeling 

van het Noorden. Ook is de vakantie een periode 

om lekker veel te lezen. Dit nummer geeft u tips 

voor de boeken van vijf auteurs die net als u in 

Groningen gestudeerd hebben. Wij wensen u een 

heel goede zomer!

De redactie
redactieB5@rug.nl
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Spiegeltje, 
 spiegeltje...

’in verknipte mensen moet je niet snijden’

‘Iedereen heeft een mening over esthetische chirurgie 
en daarbij zijn vooral de excessen bekend.’ Berend van 
der Lei (48), hoogleraar plastische chirurgie en in het 
bijzonder esthetische chirurgie aan de rUg, wil een 
beter imago voor zijn vakgebied. Theo Bouman (50), 
hoofddocent klinische psychologie vindt dat men wel 
wat meer aandacht mag hebben voor de psychische kant.   

olgens Theo Bouman lijdt zo’n vijftien tot twintig procent van de 

cliënten van een plastisch chirurg aan een gestoorde lichaamsbele-

ving. ‘En die mensen maak je niet blij met een operatie.’ Dat zo’n 

groot deel van zijn cliënten een gestoord lichaamsbeeld heeft, lijkt Van 

der Lei overdreven. Hij vindt het doorgaans heel invoelbaar waar zijn 

cliënten mee aankomen. Ze zijn ontevreden over hun uiterlijk, omdat 

ze duidelijke fysieke afwijkingen hebben, niet aan een norm voldoen of 

ouder lijken dan ze zich voelen. Maar dat een klein deel van de cliënten 

van de esthetische chirurgie in eerste instantie bij de psychologie thuis 

hoort, daarvan is Van der Lei overtuigd. Als herkenbare voorbeelden 

noemt hij Lola Ferrari met haar megaborsten en Michael Jackson met 

zijn eeuwige neuscorrecties. ‘Dat soort mensen is zo verknipt, daar 

moet je met je mes van afblijven.’ 

 Volgens Bouman is lichaamsontevredenheid iets subjectiefs en 

staat lichaamsbeleving grotendeels los van uiterlijke kenmerken. Als 

het beeld en de feiten te ver uiteenlopen en iemand psychisch zwaar 

gaat lijden onder zijn vermeende lelijkheid, spreek je van een gestoorde 

lichaamsbeleving. Bouman: ‘Zo iemand kun je wel opereren, maar het 

plaatje in het hoofd verandert niet mee. Dan vindt diegene de opera-

tie niet geslaagd. Of de oortjes zijn zo goed gelukt, dat die uitgezakte 

onderkin gaat opvallen. Deze mensen maken van hun lichaam vaak een 

heel verbouwingsproject.’

v

Theo BoumanBerend van der Lei

Spiegeltje, 
 spiegeltje...

stelling: ‘wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgt.’ 
(socrates) Els van der Wouden, medische wetenschappen, 23 mei 2007

 Ook Van der Lei heeft wel cliënten geopereerd die maar terug 

bléven komen. Of nogal dubieuze motieven voor een operatie bleken te 

hebben: ‘Zo heb ik eens een borstvergroting uitgevoerd bij een vrouw 

die later aangaf ontevreden te zijn: haar man was er alsnog vandoor. 

Zo’n operatie zie ik echt als mislukt, ook al is technisch alles goed-

gegaan.’ Om dit soort situaties voortaan te voorkomen wil Van der Lei 

zijn cliënten nog beter screenen, voorlichten en in geval van twijfel 

doorsturen naar een psycholoog. 

Fotoshop
 Bouman geeft cognitieve gedragstherapie en cursussen aan mensen 

die zichzelf lelijk vinden of echt een gestoorde lichaamsbeleving 

hebben. ‘We worden in de media gebombardeerd met fantastisch 

mooie mensen. En dat is niet goed voor ons zelfbeeld en lichaamsbeeld. 

Mensen gaan zichzelf vergelijken en komen tot de conclusie dat ze 

slechter af zijn dan al die fantastische plaatjes en filmpjes. Natuurlijk 

weet iedereen dat die plaatjes gefotoshopt zijn, maar dat is rationeel. 

Het raakt gewoon onder de gordel om mensen te zien die mooier 

zijn, ook al denk je ondertussen “fotoshop, fotoshop, fotoshop”. En 

mensen die al onzekerder waren over hun lichaam laten zich helemaal 

opnaaien door dit soort externe invloeden. Wij proberen ze daartegen 

te wapenen.’

 De cosmetische chirurgie speelt handig in op onze uiterlijke 

gevoeligheden. Bouman: ‘Sla een willekeurig blad open. Je ziet borsten 

voor-na, haren voor-na, Gerard Joling voor-na. Het aanbod wordt duide-

lijk neergezet, inclusief afbetalingsregelingen.’ Ook Van der Lei is niet 

gecharmeerd van de commercialiteit binnen zijn vakgebied. ‘In het 

commerciële circuit zijn chirurgen zakenman en dokter tegelijk. Cliën-

ten worden daardoor als zakken geld gezien. Bij binnenkomst krijgt 

iemand eerst een gesprek met een consulente die dezelfde ingreep heeft 

ondergaan, en wordt vervolgens meteen klaargemaakt voor de operatie. 

Het gaat hun niet om mensen helpen, maar om omzet binnenhalen.’

So what!
 De groeiende belangstelling voor uiterlijk en esthetische chirurgie 

is volgens Bouman zelfs schadelijk voor de maatschappelijke psychische 

gezondheid. ‘Uiterlijk wordt steeds belangrijker en de lat komt alsmaar 

hoger te liggen. Iedereen levert een bijdrage aan het onderwerp. Neem 

dat onderzoek waaruit bleek dat uiterlijk een rol speelt bij sollicitatie-

gesprekken. Mensen praten daarover, de media besteden er aandacht 

aan, en zo ontstaat een “feed-forward-effect” van hier tot Tokio. Niet 

alleen sollicitanten, ook sollicitatiecommissies gaan meer op het 

uiterlijk letten. Maatschappelijk succes wordt gekoppeld aan uiterlijke 

kenmerken. Op een gegeven moment gaat het helemaal nergens meer 

over. Uiterlijk wordt een doel op zich. Het gaat er niet meer om of je 

leuk bént, maar of je er leuk úitziet.’

 Van der Lei maakt zich hier minder druk over. ‘Laatst las ik dat 

zestig tot zeventig procent van de jonge Brazilianen een cosmetische 

ingreep wil. Dat noem ik echt een collectief gestoord zelfbeeld. Maar 

dat veel mensen een bepaald deel van hun uiterlijk willen veranderen 

en mooier maken, daarvan denk ik: So what! Kijk nu eens naar andere 

culturen. Sommige volkeren verwerken schijven in hun onderlippen. 

Masaï rekken hun oorlellen uit. Die mensen hebben evengoed een 

collectief gestoord zelfbeeld. Waarom zou dat met borstvergroting 

anders zijn? Ik heb daar geen oordeel over. Ik sluit niet uit dat  

chirurgische ingrepen straks heel normaal zijn. We zijn blijkbaar een 

diersoort die graag aandacht aan haar uiterlijk besteedt. Je zou kunnen 

zeggen dat cosmetische chirurgie het darwinisme uitvlakt. Het is niet 

meer: hoe minder bedeeld, hoe minder kans op nageslacht. Iedereen 

kan zichzelf nu mooier laten maken. Mensen zijn autonoom.’

Schaamlipcorrecties
 Als voorbeeld van een puur cosmetische ingreep noemt Van der 

Lei schaamlipcorrecties. ‘Echt afwijkende schaamlippen, groter dan 

4-5 cm, komen weinig voor. Maar sinds we ons kaalscheren en kleiner 

ondergoed en strakkere kleding dragen, ondervinden vrouwen hinder 

van hun schaamlippen. Daarom willen ze die aanpassen. Waarom zou 

ik daar tegen moeten zijn?’ Maar hij propageert het niet. Dit in tegen-

stelling tot sommige van zijn meer commercieel ingestelde collega’s. 

Van der Lei vertelt dat hij laatst werd benaderd voor een tv-uitzending 

over de hype van cosmetische ingrepen onder jongeren. ‘Maar dat is 

helemaal geen hype! Het zijn de commerciële klinieken die graag doen 

geloven dat het een hype is. Om klanten te werven. Die klinieken berich-

ten over de enorme toename aan jonge vrouwen die hun schaamlippen 

laten corrigeren. Dan adverteren ze met “een groei van 200 procent”.  

Ja, dat zal best; vorige jaar was het een op 1000 en nu twee.’ 

 Waar Van der Lei vindt dat de commercialiteit binnen zijn vakge-

bied wel wat mag worden ingetoomd, zou de psychologie volgens 

Bouman zichzelf juist iets beter mogen promoten. ‘Dat fris en fruitige, 

dat je bij Dr. Phil ziet, mag de psychologie wel meer hebben. Mensen 

weten hun weg donders goed te vinden naar de esthetische chirurgie. 

Maar dat ze ook psychisch iets aan hun ontevreden uiterlijk kunnen 

doen, weet eigenlijk niemand.’

> tEkst   JOnnA BrennInKmeIJer

> foto   COLLeCTIe  SpAArneSTAD phOTO/heT Leven
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> tEkst 

eDZArD KrOL

> foto

KeeS hULSen

prof.dr. Frans Zwarts
rector magnificus

gemeenSChAppeLIJK

zwarts op wit

‘In de maand mei ben ik, als lid van een afvaardiging van  
de rUg, tien dagen in Indonesië geweest. Op de heenreis 
deden we Bali aan. Daar kwamen we een dag lang bij van  
de vermoeiende reis. en we hadden de eer met een van de 
oude vorsten van het eiland te mogen lunchen, Cokorda 
Dangin, de vorst van Sidemen. Zodra hij hoorde dat wij orang  
Belanda waren, nederlanders, begon hij te vertellen over  
de controleur die zijn vader vroeger had gehad. hij sprak 
over alles wat met de nederlandse koloniale periode verband 
hield, maar ook over de geschiedenis en tradities van het 
eiland. na de lunch nam hij ons mee naar een huis waar  
eens een kunstenaar had gewoond. Op de veranda liet hij  
een foto zien van twee Balinese meisjes, met onbedekt 
bovenlijf.  
“Zo was het vroeger,” verzuchtte hij, “terwijl men het  
tegenwoordig als pornografie ziet. maar dat is onterecht.”
natuurlijk sprak ik met de vorst ook over het doel van  
onze reis. Dat we een bezoek gingen brengen aan enkele 
Indonesische universiteiten, met ministers zouden spreken 
en met alumni van de rUg. Om afspraken te maken over 

verschillende vormen van samenwerking en om informatie 
uit te wisselen. maar we hebben vooral geconverseerd over 
het mooie uitzicht daar, over het vulkanische karakter van 
Bali, waarover hij veel wist, over Balinese muziek, dansen en 
de traditie daarachter. Ook kwam het gesprek op de verloren 
gegane “lontar”. Deze heilige boeken zijn door de neder-
landers meegenomen. Balinese priesters willen ze graag 
terughebben, want ze hebben er zelfs geen kopie meer van 
in hun bezit. Wie meer over deze lontar weet, kan zich bij 
me melden. nadat we op krachten waren gekomen en op Java 
gearriveerd, hebben we op verschillende plaatsen uitgebreid 
met vele andere leuke en interessante mensen gesproken. 
Uit talloze voorbeelden, teveel om hier op te noemen, bleek 
dat we vanuit de rUg zeer veel kunnen betekenen voor Indo-
nesië. het land probeert te herstellen van de Azië-crisis van 
1999-2000 en moet alle zeilen bijzetten om niet achterop 
te raken. het is een schitterend land waarmee we veel 
gemeenschappelijk hebben, in het verleden en ook nu nog. 
Als universiteit zullen we Indonesië met raad en daad blijven 
bijstaan.’

Duurzaam warm en koud

ergens achter de WSn-hoogbouw op het Zernikecomplex staat een onopvallend gebouwtje. Toch  
is dit gebouw - volgepropt met buizen, pompen en ketels – onderdeel van een ambitieus energie- 
besparingsproject van de rUg. het gaat hier namelijk om een installatie voor warmte-koude-opslag 
die de energierekening de komende jaren flink omlaag gaat brengen. volgens Laurens de Lange 
(40), rUg-alumnus en een van de directeuren van het installatiebedrijf, is het uniek in nederland 
dat deze techniek zo grootschalig wordt toegepast op een heel complex. 

iteindelijk zal het grootste deel van het Zernike-

complex (een vloeroppervlak van 140.000 m2) voor-

zien worden van duurzame opwekking van warmte 

en koude. Daarbij is installatiebedrijf Unica – waarvan 

Laurens de Lange directielid is – verantwoordelijk voor 

ontwerp, realisatie, investering, onderhoud en beheer en 

exploitatie. De Lange, die van 1986 tot 1991 technische 

natuurkunde studeerde in Groningen, werkt met veel 

plezier aan het project voor zijn alma mater. ‘De RUG 

neemt toch altijd nog een speciale plaats bij mij in, aange-

zien ik hier vroeger heb rondgewandeld.’

Opslagplek
 De Lange legt uit hoe het systeem van warmte-

koudeopslag (WKO) werkt: ‘In de zomerperiode haal je de 

overtollige warmte uit het gebouw en die stop je 125 meter 

diep onder de grond. Dat doe je door water eerst uit zoge-

naamde watervoerende lagen op te pompen, vervolgens 

te verwarmen met de warmte die je uit het gebouw wilt 

afvoeren en ten slotte weer terug te pompen. In de winter 

verandert het airconditioningsysteem in een verwarmings-

systeem: het warme water in de grond wordt weer opge-

pompt en gebruikt om de gebouwen mee te verwarmen.’ 

De watervoerende laag is dus een uitstekende opslagplek. 

Het water koelt er maar een heel klein beetje af. De 

warmte kan namelijk nergens heen.’

 De komende jaren zullen bijna alle gebouwen op 

het Zernikecomplex van de RUG en de Hanzehogeschool 

– inclusief het nieuwe gebouw voor levenswetenschappen 

en de Bernoulliborg – aangesloten worden op een WKO-

installatie. De Lange: ‘Er worden uiteindelijk zeven van die 

installaties gebouwd. Wij leveren de energie dus decen-

traal, en niet vanuit één plek. Wel zijn alle installaties 

op een slimme manier met elkaar verbonden. Dus als er 

ergens te weinig is, kunnen de andere dat aanvullen. Dat 

pakt heel gunstig uit. We weten ook precies hoe warm het 

overal in de gebouwen is, en die data analyseren we zodat 

we op een efficiënte manier de energiestromen kunnen 

sturen.’ Ondertussen blijft Unica de eigenaar van de instal-

laties en verkoopt de ‘warmte’ en ‘koude’ aan de universi-

teit.

Durf
 Als in 2013 alle zeven WKO-installaties af zijn, zal 

de besparing van energie naar schatting zo’n 40% bedra-

gen. ‘Dan zal er per jaar 1800 ton CO2 minder de lucht in 

gaan, wat overeenkomt met een opname aan CO2 van 180 

hectare bos.’ Volgens De Lange toont dit project aan dat je 

geen exotische technieken nodig hebt om een significante 

energiebesparing te realiseren. ‘Dit is al een vrij oude 

techniek en het wordt al jaren in beperkte mate toegepast, 

maar door de stijgende energieprijzen is het een steeds 

aantrekkelijker alternatief. Bovendien willen we op het 

gebied van onze energievoorziening minder afhankelijk 

worden van het Midden-Oosten en Rusland.’ Hij vindt dat 

de RUG voorop loopt als het gaat om energiehuishouding. 

‘De universiteit is toch een plek waar je durf moet hebben. 

Deze techniek toepassen op een heel complex is strategisch 

gezien een verstandige stap van de RUG.’ 

> tEkst   eDWIn vAn LACUm

> foto   reyer BOxem

Zie ook www.rug.nl/vgi onder ‘Investeringsprojecten’ en 
www.rug.nl/duurzaamheid

u

stelling: ‘het hanteren van ongeschreven regels is belangrijker dan het voldoen aan  
geschreven regels.’ Wouter Eijkelkamp, medische wetenschappen, 23 mei 2007

va
r

ia nieuwe huisstijl rUg

De huisstijl van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt een opfrisbeurt en 

zal weer gaan leven binnen de hele universiteit, tot in alle uithoeken. 

Door de jaren heen was de vorige – stemmig blauw en een zwart logo 

met een blokje, wapen en het opschrift Rijksuniversiteit Groningen of 

RuG – soms nauwelijks meer herkenbaar in uitingen van faculteiten, 

instituten of andere universitaire afdelingen. De nieuwe huisstijl is  

fris en krachtig en wordt vanaf september geleidelijk ingevoerd. Wij 

presenteren u alvast een voorproefje. De tekst is eenvoudig te vervangen 

door ‘university of groningen’ en de afkorting RUG – die in het buiten-

land lastig is te hanteren – wordt zoveel mogelijk vermeden. De kleur 

rood en het (vereenvoudigde) wapen daarentegen doen het goed over de 

grenzen. En de ‘slash’ is waarlijk een vondst!

BOm-special uitgesteld

De in de vorige Broerstraat 5 aangekondigde 

lustrumactiviteiten van het Sportcentrum op 

23 juni zijn helaas afgelast. Dit vanwege te 

weinig aanmeldingen. Kleintje Lauwersloop 

zal worden gehouden tijdens de viering van 

het 395-jarig bestaan van de RUG in 2009. 

De BOM-special is uitgesteld naar 14 septem-

ber 2007 en zal samenvallen met de overige 

lustrumactiviteiten van het Sportcentrum, 

zoals de opening van de nieuwe atletiekbaan 

en de fitnessuitbreiding. Nadere informatie  

op www.rug.nl/sportcentrum
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stelling: ‘data is like butter: the less one has the further one needs to spread it.’
Aitana Peire Morais, wiskunde en natuurwetenschappen, 23 maart 2007

arjo Buitelaar, universitair hoofddocent Islam aan 

de RUG, doet al ruim vijfentwintig jaar onderzoek 

naar de moslimgemeenschap. Een onderzoek dat 

haar meerdere keren naar Marokko voerde, om daar voor 

langere tijd deel uit te maken van een Marokkaanse familie. 

‘Wat mij interesseert is vooral wat mensen in de praktijk 

doen met hun geloof. Ik onderzoek dus niet wat de islam 

zegt, maar juist wat moslims zeggen over de islam.’

‘iedereen heeft zijn mening klaar’

Zij bestudeert de moslimgemeenschap, hij 
staat er middenin. rUg-wetenschapper marjo 
Buitelaar (1958) en alumnus Saïd el hami 
(1975) zetten zich beiden in voor hetzelfde 
doel: meer begrip kweken voor de islam. 
Buitelaar: ‘voor de meeste islamieten draait 
hun geloof om houvast, inspiratie en troost. 
niet om politieke standpunten.’

 Saïd El Hami is ervan overtuigd dat meer kennis over 

zijn geloof leidt tot meer respect voor de islam. Daarom 

is hij naast zijn drukke baan als advocaat ook bestuurslid 

en woordvoerder van de Stichting Moskee en Islamitisch 

Centrum Groningen, die de moskee in park Selwerd bezit. 

‘Veel mensen hebben een totaal verstoord beeld van de 

islam en moslims in het algemeen. Het woord “moslim” of  

“islam” hoeft maar te vallen en iedereen heeft zijn mening 

klaar. Zonder dat ze op de hoogte zijn van de feiten.’

 Ook Buitelaar kan zich opwinden over de vaak genera-

liserende beeldvorming. ‘Moslims komen vaak zo negatief 

in het nieuws dat ik een drang heb ontwikkeld om mensen 

te vertellen dat het zo zwart-wit niet is. Er zijn nog zoveel 

andere verhalen!’ Veel van die andere verhalen tekende 

Buitelaar op in haar boek Islam en het dagelijks leven. Een 

helder geschreven boek waarin ze aan de hand van veel 

anekdotes inzicht geeft in de manier waarop Marokkanen 

religie en cultuur verweven in hun dagelijks leven.  

gekaapt
 Buitelaar: ‘De belevingskant van religie vind ik interes-

sant. Wat veel mensen weten over de islam is alleen: “over 

homo’s vindt men dit” en “van de sharia moet dat”. Maar 

voor de meeste islamieten draait hun geloof om houvast, 

inspiratie en troost. Niet over dit soort politieke standpun-

ten. Ik vind het heel leuk om dat voor het voetlicht te bren-

gen, omdat je moslims zo minder vreemd maakt. Dat zijn 

namelijk dingen waarnaar iedereen op zoek is.’

 Waar Buitelaar vooral het dagelijks leven van moslims 

inzichtelijk maakt, heeft El Hami zichzelf tot doel gesteld 

kennis over de islam te verspreiden: ‘Onze godsdienst lijkt 

vaak gekaapt te worden door fundamentalisten. Ik wil laten 

zien dat de moslimgemeenschap geen sekte is, geen terro-

ristengroep en geen raar iets.’ Om dat duidelijk te maken 

geeft hij regelmatig lezingen over de islam. En geeft hij 

rondleidingen in de moskee. Aan buurtbewoners, maar ook 

aan bedrijven en andere geloofsgemeenschappen uit de 

regio.

 El Hami: ‘Veel mensen komen gewoon een keer een 

kijkje nemen, maar er zijn er ook bij die vragen stellen. 

Soms willen ze na afloop zelfs met me in debat. Prima, 

dat vind ik alleen maar goed. Dat levert vaak hele leuk 

ontmoetingen op. Ik merk vaak dat mensen na afloop van 

zo’n gesprek verbaasd zijn over de vele overeenkomsten die 

de islam met andere godsdiensten heeft. Zo kent de Koran 

bijvoorbeeld, net als de Bijbel, de figuur David. Daar staan 

maar weinig mensen bij stil.’ 

Aanpassen
 Om zelf niet met zijn mond vol tanden te staan tijdens 

dergelijke discussies is El Hami steeds bezig met kennis 

vergaren. ‘Veel mensen die in de islam geboren zijn, bidden 

omdat ze vinden dat dat moet. Zonder dat ze echt kennis 

hebben over hun geloof. Ik wil mijn geloof graag combine-

ren met veel kennis erover.’ Stapels boeken leest hij met dat 

doel. Over zijn eigen geloof, maar ook over het joden- en 

christendom. ‘Thuis heb ik de koran liggen én de bijbel. 

Maar ook verklarende boeken om mijn eigen kennis van de 

islam te vergroten én boeken over vergelijkende godsdienst-

wetenschappen.’ 

 El Hami: ‘Een van onze grootste en belangrijkste 

opdrachten wat mij betreft is een Hadith (overlevering van 

de profeet) waarin staat dat je je moet aanpassen als je in 

een land bent waarin de meerderheid geen moslim is. Dat 

vergeten sommige moslims wel eens. Je kunt in een westers 

land als Nederland bijvoorbeeld nooit voorkomen dat er 

alcohol staat op een plek waar jij bent.’ 

pragmatisch geloof
 ‘Gelukkig is de islam een heel pragmatisch geloof, 

vind ik zelf. Een praktiserend moslim bidt vijf keer per dag. 

Maar op je werk ben je lang niet altijd in staat daarvoor 

tijd of een plek vrij te maken. Geen probleem, dan haal je 

het later gewoon in. Ik vind ook dat je een vrouw gewoon 

een hand moet kunnen geven. Ook dat is een kwestie van 

aanpassen aan het land waarin je woont. Daar moet je mee 

kunnen leren leven. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er 

over twee of drie generaties een soort Nederlandse versie 

van de islam ontstaat. Ons geloof ontwikkelt zich gewoon 

door.’

 Of daarmee ook de beeldvorming omtrent de islam 

verbetert, betwijfelt Buitelaar: ‘Tijd is een hele belangrijke 

factor, dus het kan. Maar er zijn zoveel meer factoren waar-

mee je rekening moet houden. Alleen meer informatie 

geven over de islam is volgens mij niet voldoende om de 

angst bij mensen te verhelpen. Voor mensen die er meer 

over willen weten, is er genoeg te vinden over het onder-

werp. Maar de meesten willen er helemaal niets over lezen. 

En al helemaal geen informatie die hun visie een beetje 

doet kantelen.’

Levensverhalen
 Ooit opperde Ayaan Hirsi Ali het idee om iedere 

moslim te koppelen aan een niet-moslim. Een soort buddy-

project. Haar bedoelingen daarmee waren ongetwijfeld niet 

dezelfde als die van Buitelaar, maar toch ziet zij wel wat in 

dit idee: ‘Het klinkt misschien wat therapeutisch, maar het 

zou goed zijn als mensen zich bewust worden van wat ze 

delen. Ik ben ervan overtuigd dat sociale contacten helpen. 

Dat je niet tegenover “De Islam” staat, maar tegenover 

iemand die ook kinderen heeft, die naar school gaan of net 

aan het puberen zijn.’

 ‘Momenteel ben ik bezig met een onderzoek waarbij 

ik levensverhalen opteken van nakomelingen van Marok-

kaanse migranten. Het leuke van die verhalen is dat 

opnieuw duidelijk wordt dat de dilemma’s en keuzes waar-

voor mensen in hun leven komen te staan universeel zijn. 

Iedereen maakt andere beslissingen. Mede op basis van zijn 

geloof, cultuur en opvoeding. Maar de overeenkomsten zijn 

vaak groter dan de verschillen.’ 

> tEkst  mArIJe  SIeTSmA

> foto (saïd El haMi)  Dvhn/COrné SpArIDAenS

 foto (MosliMa’s)  Dvhn/KeeS vAn De veen

M

Islam en het  
dagelijks leven 
marjo Buitelaar 
Uitgeverij Atlas 
€ 19,90

marjo Buitelaar

Saïd el hami

en het dagelijks leven
Islam

Hoe gaan Marokkaanse 

moslims met de koran om? 

Hoe beleven ze de vastenmaand 

ramadan? Hoe denken ze over de 

plaats van de islam in hun sociale, 

politieke en maatschappelijke 

leven? Antropologe Marjo Buitelaar 

woonde langdurig in bij families in 

Marokko en onderhield contacten 

met Marokkanen in Nederland om 

inzicht te krijgen in de wijze waarop 

Marokkanen religie en cultuur in 

de praktijk van alledag met elkaar 

verweven. Op levendige wijze gaat 

Buitelaar in op enkele basisprincipes 

van de islam en de manier waarop 

deze principes hun weerslag hebben 

op aspecten van hun persoonlijk leven 

zoals lichaamsverzorging, ziekte en 

gezondheid, liefde en seksualiteit.

Islam
   en het dagelijks leven

Marjo Buitelaar

M
arjo Buitelaar

De gekaapte islam
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foto nps/ronald van w
ieren

‘Op een dag in de zomervakantie nam ik de 
trein om een kamer te zoeken. Ik kwam terecht 
bij zo’n kamerverhuurbureautje. Ze hadden niks 
meer, zei de man daar eerst, maar hij bleek 
toch nog wat te kunnen regelen. Ik kon wel 
even komen kijken, kon ik zelf zien wat. het 
was in de hoerenstraat, tegenover de dames, zo 
te zien de goedkopere. een grote teringzooi in 
het huis. Schimmel, geen wc-papier maar kran-
ten, glasscherven op de trap. Allemaal bijzonder 
"cold turkey" voor iemand uit een villawijk in 
vught.
een paar weken later kwam ik met een bed 
en een stoel, bleek het een corpshuis te zijn. 
Iedereen weet dat de andere bewoners daar 
kiezen wie er op een kamer komt. nou, die 
andere bewoners hadden helemaal geen trek in 
mij. mijn kamertje in de nok was hun gemeen-
schappelijke ruimte. Ik zette er mijn bedje op. 
Kennelijk heb ik die jongens zover gekregen 
dat ze “hun” kamertje opgaven. er zaten er een 
paar bij die het pijnlijk voor me vonden en wel 
inzagen dat ik er ook niks aan kon doen. maar 
het is nog even strijd geweest. Kwam ik thuis, 
zaten ze allemaal op mijn bed tv te kijken.’
Ik heb er een half jaar gewoond, toen ben ik 
naar een niet-corpshuis verhuisd. Ondertussen 
was ik wel lid van vindicat geworden, maar niet 
om die kamer zeker te stellen. Dat lidmaat-
schap was nauwelijks een bewuste keuze. Ik 
voelde me alleen zo buitengewoon verloren in 
het begin.’

>  tEkst   eLLIS  eLLenBrOeK

>  foto  mICheL De grOOT

groningen. Universiteit. maar ook 
talloze straten, huizen, bruggen, plei-
nen met herinneringen daaraan vast. 
Bekende oud-rUg-studenten vertellen 
over hun speciale plek.

Arthur Umbgrove (43)
> cabaratier/schrijver/
zanger  
www.arthurumbgrove.nl 
> studeerde van 1983 
tot 1990 eventjes 
rechten en toen neder-
lands; was een jaar 
prorector van vindicat;  
won in 1988 het 
groninger studenten 
cabaret festival
> speciale plek: 
Muurstraat 8a

muurstraat 8a

stelling: ‘never hate your enemies. it clouds your judgement. (M. corleone - the godfather)
Marius Costache, wiskunde en natuurwetenschappen, 25 mei 2007

Fietstocht kankerbestrijding

Kanker heeft in Nederland als doodsoorzaak 

nummer één de positie overgenomen van 

hart- en vaatziekten. Een van de beroemdste 

overlevers van kanker, de ex-wielrenner Lance 

Armstrong, gaf ooit de aanzet tot de ‘Ride 

for the Roses’. Deze fietstocht heeft als doel 

geld in te zamelen voor de kankerbestrijding, 

gezond te bewegen en bovendien tijdens 

het fietsen emotie te delen. Dit initiatief 

waaide ook over naar Nederland. Dankzij de 

inspanningen van velen wordt op 19 augustus 

2007 al de inmiddels tiende Nederlandse 

editie van Ride for the Roses gefietst. De 

tocht voert door Groningen, Friesland en 

Drenthe, met als start- en finishplaats Martini 

Plaza in Groningen. Men kan, individueel 

of als bedrijfsteam, naar keuze 25, 50 of 100 

km fietsen. Harald J. Hoekstra, hoogleraar 

chirurgische oncologie en vice-voorzitter RFTR 

2007, nodigt ook alumni van harte uit om 

weer eens een weekendje naar Groningen te 

komen en alleen, met familie, vrienden of 

mede-alumni mee te fietsen. Zie verder op 

www.ridefortheroses.nl .

RIDE
FOR THE ROSES

www.ridefortheroses.nl 

19 AUGUSTUS 2007 GRONINGEN

CYCLETOUR 
100 km 

TOURTOCHTEN
25 en 50 km

>

10  > broErstraat 5 > juli 2007 broErstraat 5 < juli 2007 < 11> 



veral blokkendozen. Industrieterreinen van Sneek tot 

Groningen, langs de hele A7. Een verpauperd land-

schap, bevolking die wegtrekt naar overvolle stede-

lijke gebieden. Zo zal het Noorden er in de toekomst uitzien 

als er geen nieuwe plannen voor ruimtelijke ordening 

worden ontwikkeld, meent hoogleraar planologie Gert de 

Roo. Een deel van zijn oplossing: wonen in landelijk gebied 

mogelijk maken. De Roo: ‘Het is vloeken in de kerk. Van 

Groen Links tot de VVD, iedereen vindt: van de natuur blijf 

je af. Maar we moeten een heel andere koers gaan varen.’

 Planologie, de wetenschap die zich bezighoudt met de 

kwaliteit van de fysieke leefomgeving, is als academisch 

specialisme ontzettend Nederlands. In een land waar de 

ruimte zo schaars is en de eisen aan de ruimte zo hoog zijn, 

is voor planologen een wereld te winnen. In het buitenland 

heten planologen veelal ‘urban planners’, in Nederland 

houden ze zich met veel meer bezig dan alleen steden. Gert 

de Roo: ‘De klassieke planologie zegt dat je stad en land 

moet scheiden. Van dat dogma moeten we af, vind ik. Zeker 

voor Noord-Nederland biedt zo’n nieuwe denkwijze kansen.’ 

In plaats van te denken in de kleuren rood (stad) en groen 

(land), pleit De Roo voor LILA, de planologie van Living In 

Leisure-rich Areas. De Roo: ‘Er doen zich grote maatschap-

pelijke veranderingen voor. Agrariërs geven hun beheer van 

het landschap steeds meer op, de druk op de stad neemt 

toe en we willen allemaal ruimer wonen. Dan is het niet 

bepaald slim om aan dat ouderwetse onderscheid tussen 

stad en platteland vast te houden.’

het noorden moet niet langer proberen te concurreren 
met de randstad, vindt hoogleraar planologie gert de 
roo (44). ‘met projecten als de eemshaven en Delfzijl 
gaan wij de randstad écht niet verslaan.’ De roo ziet 
meer in woon-, landschap- en leisure-economie. Oftewel: 
meer woningbouw in landelijk gebied.

Knuppel in het hoenderhok
 Gert de Roo verkondigt zijn geloof in de LILA-planolo-

gie al jaren. Sinds de landelijke overheid in 2004 duidelijk 

maakte dat de noordelijke provincies zelf moeten bepalen 

hoe ze de openbare ruimte inrichten, groeide de belang-

stelling voor zijn concept enorm. ‘In 2004 hebben we hier 

aan de RUG de knuppel in het hoenderhok gegooid. We 

organiseerden een congres waar zo’n 800 betrokkenen uit 

de noordelijke regio aanwezig waren: gemeentelijke en 

provinciale beleidsmakers, bouwers en wetenschappers.’ 

Sindsdien groeit de belangstelling voor het gedachtegoed. 

De Roo: ‘Her en der in het Noorden zijn positieve ontwik-

kelingen gaande, zoals de ontwikkeling van Meerstad en 

de Blauwe Stad. Maar dat zijn incidenten. Willen we blij-

ven genieten van de rust en de ruimte die het Noorden te 

bieden heeft, dan moeten we een samenhangende regio-

nale visie op ruimtelijke ordening formuleren.’ En daar ziet 

De Roo een belangrijke functie voor de universitaire plano-

logie weggelegd: ‘Concrete plannen moeten andere partijen 

maken. Als universiteit moeten we conceptuele handvatten 

bieden, argumenten aandragen en die goed onderbouwen. 

En het debat stimuleren.’ 

 In de tijd dat de landelijke overheid de ruimtelijke 

ordening van het Noorden bepaalde, stond eenheidsdenken 

centraal. Zoals de economie in het Westen van het land 

wordt gestimuleerd, was het idee, zo kon ook het Noorden 

opgestuwd worden in de vaart der volkeren. Stimulering 

van industrie en bouw van kantoorpanden, daar ging het 

om. De kwaliteit van het landschap stond op het tweede 

plan. De Roo: ‘Zo moet het niet verder. Als we het Westen 

proberen te imiteren, verliezen we geheid op alle punten. 

We halen minder industrie binnen en verkwanselen het 

landschap. Met projecten als de Eemshaven en Delfzijl gaan 

wij de Randstad écht niet verslaan.’ Een nieuwe visie voor 

het Noorden moet uitgaan van de kwaliteit van de ruimte. 

De Roo: ‘West- en Noord-Nederland moeten niet met elkaar 

concurreren, ze moeten elkaar aanvullen. De rust en de 

ruimte van het Noorden zijn uniek. Het Noorden moet 

inzetten op een woon-, landschap- en leisure-economie.’

Compagnonsvaarten
 Als voorbeeld van hoe het Noorden zijn woonruimte 

níet moet inrichten, noemt De Roo het watersportplaatsje 

Esonstad. Een projectontwikkelaar bouwde in het verla-

ten gebied bij het Lauwersmeer een negentiende-eeuws 

aandoend ‘stadje’ met stadspoorten, grachtenpanden en 

ophaalbruggen. Een schriller contrast met de omgeving is 

nauwelijks denkbaar. Volgens De Roo moet de identiteit van 

een woongebied juist aansluiten bij de regionale identiteit. 

Zo kan er in het landelijk gebied gebouwd worden zonder 

afbreuk te doen aan de kwaliteit van de ruimte. De Roo: 

‘Oude terpen in het noorden van Groningen en Friesland 

verzakken, omdat de grond “inklinkt” door uitdroging. 

Door er weer water omheen te laten lopen kun je de oude 

kwaliteit van het landschap accentueren. De woningen die 

je vervolgens aan dat water bouwt, verstoren de ruimte 

niet, maar maken er onderdeel van uit.’ Op eenzelfde 

‘west- en noord-nederland moeten niet met 
elkaar concurreren, ze moeten elkaar aanvullen’

o
Folprandega uit Expeditie Woonlandschappen, 2007

Ontwerpschetsen Folprandega: Ontwerp Attika Architekten en Buro park, uit Expeditie Woonlandschappen, 2007

Stop de industrieterreinen!
manier kunnen in oude veengebieden tussen bestaande 

compagnonsvaarten – waarover vroeger het veen werd afge-

voerd – nieuwe vaarten worden gegraven. De Roo: ‘Je kunt 

in zo’n cultuurgebied een standaard nieuwbouwwijkje 

aanleggen. Maar dan krijg je precies de verrommeling waar 

iedereen zo bang voor is. Met zo’n extra vaart versterk je 

de structuur van het landschap En bovendien passen de 

huizen in het landschap, in plaats van het te verstoren.’

 Expeditie Woonlandschappen, zijn nieuwste boek over 

de LILA-planologie, schreef De Roo op uitnodiging van vijf 

Friese woningbouwcorporaties samen met collega’s van de 

faculteit ruimtelijke wetenschappen, de onderzoekers Arjen 

Brouwer en Martine de Jong. Gedeputeerde Anita Andries-

sen van de provincie Friesland nam het eerste exemplaar 

in ontvangst. De Roo: ‘Ik heb niet de illusie dat vandaag of 

morgen de wereld verandert. Er zal ook de komende tijd 

nog volop geïnvesteerd worden in “ouderwetse” economie, 

in blokkendozen op zichtlocaties aan de snelweg. Maar dat 

er zoveel aandacht is voor ons LILA-concept, dat die woning-

bouwcorporaties naar ons toekwamen en dat de provin-

cie belangstelling heeft voor het idee, is al fantastisch.’ 

Lachend vervolgt hij: ‘De gedeputeerde vertelde mij dat 

zelfs de kaft van het nieuwe provinciale streekplan al lila 

van kleur is. Haha! Da’s toeval natuurlijk, maar het verhaal 

loopt. Die samenhangende visie op de inrichting van het 

Noorden komt steeds een stapje dichterbij.’

> tEkst rALph AArnOUT

LILA en de Planologie 
van de Contramal 
e.W. hermans en  
g. de roo 
In Boekvorm Uitgevers
€ 29,50

gert de roo

stelling: ‘laws are like sausages. it is better not to see them being made.’ (otto von bismarck)
Tobias Nowak, rechtsgeleerdheid, 31 mei 2007

Expeditie Woonland-
schappen 
A. Brouwer, m. de Jong 
en g. de roo 
In Boekvorm Uitgevers
€ 2�,50

KennISDeBAT
dit artikel en een  
uitnodiging tot discussie 
staan op de rug-site  
www.kennisdebat.nl 
onder thema ‘toekomst  
van het noorden’.

ADAmS AppeL
zie ook de video op  
www.adamsappel.nl/
archief2004/afl41
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het is een nachtmerrie die me regelmatig overvalt. Tijdens 
mijn hoorcollege ontdek ik onder mijn studenten een 
dame, tenminste ik neem aan dat het een dame is, die 
haar gezicht volledig heeft bedekt en ook verder geheel 
in het zwart is gehuld. (Ik meen namelijk dat ik alleen 
goed college kan geven wanneer ik oogcontact heb met 
mijn studenten en zo feedback krijg. Aan hun gelaatsuit-
drukking kan ik zien of ze enigszins mijn redeneringen 
kunnen volgen, mijn grapjes begrijpen, mijn ironie op 
waarde weten te schatten. In mijn kwaadste dromen zie 
ik me staan praten voor een muur van zwarte hoofdkap-
pen, die me voor alles doen denken aan de beulen van de 
katholieke inquisitie.) Ik sta voor een moeilijke keuze: 
geen college geven – eenvoudig omdat ik dat zo niet goed 
kan – en dus de andere studenten duperen of de zwarte 
gestalte verzoeken de collegezaal te verlaten. In beide 
gevallen zal zich een treurige rel ontwikkelen, die niet 
door mij, maar door een ander is veroorzaakt die zich niet 
wenst te houden aan de simpele academische conventies 
van openheid en wederzijds respect. 
gelukkig is het mij nog niet overkomen, maar de kwes-
tie is niet denkbeeldig. een docent aan deze universiteit 
overkwam het wel. voor de lieve vrede bleef hij onderwijs 
geven, hoe ongemakkelijk dat ook was. Daarmee was 
de kous niet af. Zoals bekend moet iedere student zich 
bij een schriftelijk tentamen legitimeren tegenover de 
surveillerende docent. De gemaskerde kondigde aan dit te 
weigeren omdat de docent een man was. hogerhand, bang 
voor een confrontatie, bedacht dat de gemaskerde zich in 
een apart kamertje tegenover een vrouwelijke medewerker 
mocht legitimeren. Ik vind dat hier ten onrechte gebo-
gen werd voor de intolerantie van iemand die eenvoudige 
academische conventies weigert te accepteren. een derge-
lijke houding heeft niets met tolerantie of integratie te 
maken. Wel wordt de invoering van de meest intolerante 
vorm van apartheid aan onze universiteit gesanctioneerd. 
een volgende stap is dat aan dergelijke gemaskerden 
alleen nog vrouwen mogen doceren.
eigenlijk zou ik nu even heel graag in Turkije werken. Daar 
worden dergelijke strapatsen gewoon niet geduld. Op de 
Turkse universiteiten worden geen hoofddoekjes gedragen. 
Ik hoop dat daar in ieder geval de strikte vorm van secu-
larisme, van scheiding tussen kerk en staat, tot in lengte 
van jaren gehandhaafd zal blijven.

Koen Koch
hoogleraar Internationale Betrekkingen rUg

> ronald Ohlsen

> Arthur Umbgrove

> Lupko ellen

> Jo Willems

stelling: ‘the art of medicine consists in amusing patients while nature cures the disease.’ 
(voltaire) Heidrun Strum, medische wetenschappen, 30 mei 2007

> Tommy Wieringa

Lees een alumnus
op vakantie
vakantietijd staat gelijk aan leestijd. elk jaar 
worden in de zomer stapels boeken ingeslagen 
om eindelijk weer eens iets anders te lezen 
dan vakliteratuur. een dichtbundel, een roman 
of een thriller. maar hoe kies je uit het enorme 
aanbod? Broerstraat 5 doet u een aantal 
suggesties: vijf auteurs, die alvast één ding 
met u gemeen hebben. net als u studeerden zij 
aan de universiteit in groningen.

’een hOOFDrOL vOOr   
grOnIngen’
> ronald Ohlsen (1968)
Studeerde Algemene Letteren tot 1992
De godvergeten middenstand | 199� | Uitgeverij passage | € 12,50

gedoodverfde engelen | 2000 | Uitgeverij passage|  € 12,50

Lente in Sydney | 2007 | Uitgeverij passage | € 24,90

van de vijf auteurs in dit artikel roept ronald ohlsen vermoede-
lijk de meeste herinneringen op aan de groninger studententijd. 
twee romans en een dichtbundel schreef hij. alle drie met een 
belangrijke rol voor de stad groningen. ‘in de romans dient de 
stad vooral als decor. vooral het robuuste studentenleven,’ aldus 
ohlsen. ‘ik geloof dat ik de stad niet eens bij naam noem, maar 
mensen die hier hebben gewoond zullen zeker het een en ander 
herkennen.’ in de dichtbundel Lente in Sydney speelt groningen 
zelfs de hoofdrol. veel van de verzen schreef ohlsen namelijk als 
stadsdichter. Een functie die hij de afgelopen twee jaar vervulde. 
‘Een groot aantal gedichten is geschreven naar aanleiding van 
een gebeurtenis in de stad, maar dat betekent niet dat ze niet 
op zichzelf staan. Mijn gedichten gaan altijd ergens over.’

‘ In  FeITe WAS mIJn STUDIe 
een UITSTeL vAn exeCUTIe’
> Arthur Umbgrove (1964)
Studeerde nederlands tot 1990 
midden op de weg, zo hard mogelijk | 200� | Uitgeverij Contact | € 19,90

de meeste mensen kennen arthur umbgrove vooral uit het 
theater of van zijn cd’s. Maar sinds vorig jaar heeft hij ook een 
boek op zijn naam staan: Midden op de weg, zo hard mogelijk. 
Een roman over een kleinzoon die in de voetsporen treedt van 
zijn grootvader, die in de oorlog spion was voor de geallieerden. 
veel indruk heeft zijn studietijd in groningen niet gemaakt op 
umbgrove. ‘afgezien van het studentenleven dan. in feite was 
mijn studie een soort uitstel van executie. ik wist toch al dat  
ik het liefst op het podium wilde staan.’ dat hij uiteindelijk  
toch ging schrijven is vooral omdat hij na de dood van zijn 
grootvader vond dat dit verhaal niet verloren mocht gaan. 
‘zo gaat het eigenlijk bij alles wat ik maak, of het nou een cd  
is of een boek. ik pak een moment, ik leg het vast en dan ga  
ik weer verder...’

‘ IK hAD mAAr WeInIg 
AAnSpOrIng nODIg’
> Tommy Wieringa (1967)
Studeerde geschiedenis tot 199� 
Alles over Tristan | 2002 | Uitgeverij De Bezige Bij | € 17,50

Joe Speedboot | 2005 | Uitgeverij De Bezige Bij | € 18,90

Ik was nooit in Isfahaan | 200� | Uitgeverij De Bezige Bij | € 17,90

‘ik heb vierenhalf jaar in groningen gestudeerd. het kan dus niet 
anders of die tijd is van invloed geweest. alleen al de naam joe 
speedboot. die heb ik voor het eerst gehoord toen ik in gronin-
gen studeerde.’ Minder direct, maar minstens zo groot was de 
invloed van een van zijn docenten: hans van koningsbrugge. ‘hij 
heeft me het beslissende duwtje gegeven om te gaan schrijven. 
ik had maar weinig aansporing nodig, maar hij was de eerste in 
mijn bestaan die echt iets zag in mijn stukken. zijn notities in 
de kantlijnen van mijn papers waren zo schaamteloos enthousi-
ast! dat was voor mij ruim voldoende om de stap te nemen met 
geschiedenis te stoppen. Een van mijn eerste verhalen speelde 
zich trouwens af in groningen over een vechtpartij die ik als 
student meemaakte in de poelestraat. tegenwoordig schrijf ik 
niet meer over die tijd. ik weiger nostalgie en weemoed van 
grote invloed te laten zijn in mijn werk.’

‘ In grOnIngen ZIJn De   
LOCATIeS WAArvAn  IK hOUD’
> Lupko ellen (1952)
Studeerde pedagogiek en Andragogiek tot 198�
moddergraf | 200� | Uitgeverij passage | € 17,90

veel nederlandse boeken spelen zich af in amsterdam. zo niet 
Moddergraf, de misdaadroman van lupko Ellen. die speelt zich 
af in groningen. Ellen: ‘dat is extra leuk voor mensen die de 
stad kennen, maar uiteindelijk staat het verhaal natuurlijk op 
zich. het is een spannend boek voor iedereen.’ Echt veel invloed 
heeft zijn studententijd in groningen niet gehad op de roman, 
meent Ellen. ‘ik ben groninger van geboorte, dus dat mijn boek 
zich hier afspeelt is voor mij vanzelfsprekend. daar zijn de 
dingen en locaties waarvan ik houd.‘ Ellen begon al als student 
met schrijven. ‘je studententijd is toch een woelige periode 
in je leven. ik heb destijds een hoop ervaringen van me afge-
schreven. dat is wel belangrijk geweest. in mijn studententijd 
heb ik de kans en tijd gehad mijn capaciteiten te onderzoeken. 
ook die als schrijver.’ 

‘ Je KUnT DIngen nIeT LOS 
vAn eLKAAr ZIen’
> Jo Willems (1954)
Studeerde geschiedenis tot 198�
paladijnen in de sneeuw | 2007 | Uitgeverij nieuw Amsterdam | € 19,90

Een on-nederlands boek. zo werd het boek Paladijnen in de 
sneeuw van jo willems omschreven in een bespreking. volgens 
willems zit daar wel een kern van waarheid in. ‘het is een 
raamvertelling met verhalen die over de hele wereld spelen. 
fantasie en werkelijkheid liggen heel dicht bij elkaar. dat zie je 
niet vaak bij nederlandse auteurs.’ voor Paladijnen kon willems 
putten uit zijn talloze reiservaringen. hij woonde onder andere 
in sri lanka, duitsland en oostenrijk. hoewel het boek geen 
aanwijsbare groningse elementen heeft, is willems ervan over-
tuigd dat zijn tijd aan de rug wel van belang is geweest. ‘je 
kunt dingen niet los van elkaar zien. om een boek als dit te 
schrijven moet je bijvoorbeeld goed research kunnen plegen. 
dat is iets dat ik tijdens mijn studie goed geleerd heb.’ 

>  tEkst  mArIJe  SIeTSmA
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erik heeres

geleden opperde om samen onderzoek te doen naar jatropha. Mijn 

afdeling Chemical Engineering heeft namelijk al een aantal jaren een 

gezamenlijke masteropleiding met de universiteit van Bandung (Institut 

Teknologi Bandung, ITB) in Indonesië. In het begin was deze samen-

werking vooral gericht op educatie, maar de laatste jaren zijn we ons 

steeds meer op onderzoek gaan richten.’

Arme grond
 Olie uit de jatropha-plant (Jatropha Curcas) wordt verkregen door 

de noten uit de vruchtjes te halen en uit te persen. ‘De plant, een soort 

stekelige heester van 2 à 3 meter hoog, is eigenlijk een onkruid en 

Olie uit de jatropha-noot heeft de toekomst. Deze olie kan dienen als milieu-
vriendelijke brandstof en de teelt van de jatropha-plant kan lokale boeren  
in arme landen een beter bestaan verschaffen. erik heeres (44), hoogleraar  
chemische technologie, is een van de leiders van een onderzoeksproject naar  
de mogelijkheden om de jatropha-plant optimaal te exploiteren. Dit in samen-
werking met Wageningse en Indonesische onderzoekers. 

groeit op allerlei plekken in de tropen en subtropen,’ vertelt Heeres. 

Ook op arme grond. Daardoor heeft de plant veel potentie. ‘Op bijvoor-

beeld West-Timor heb je grote vlaktes waar alleen wat gras en struikge-

was groeit. Deze grond wordt niet gebruikt voor landbouw, maar zou 

wel geschikt kunnen zijn voor jatropha. Als je het goed opzet, dan zou 

het verbouwen van jatropha inkomens kunnen genereren voor de lokale 

boeren.’ In Indonesië zijn daarom bedrijven en overheid bezig met het 

opstarten van jatropha-plantages.

 Het verbouwen van jatropha heeft een paar grote voordelen ten 

opzichte van de oliepalm, momenteel een heel belangrijke bron van 

biobrandstof. ‘In tegenstelling tot jatropha groeit de oliepalm alleen 

in een vochtig tropisch klimaat. En dat zijn juist de plekken waar het 

regenwoud ook is. Voor het verbouwen van jatropha hoeft dus niet per 

se regenwoud te sneuvelen.’

giftig
 Een ander, paradoxaal, voordeel is de giftigheid van de plant. ‘Als je 

tien van die nootjes eet, ben je hartstikke dood. De olie is dus ook giftig. 

Dat heeft als voordeel dat je niet concurreert met een toepassing als 

voedsel. Palmolie, van de oliepalm, is als biobrandstof momenteel een 

groot punt van discussie, omdat het in het Verre Oosten ook gebruikt 

wordt om mee te koken. Omdat wij deze olie hier in het westen importe-

ren en als brandstof gebruiken, is de prijs, ook als levensmiddel, enorm 

gestegen. Maleisiërs bijvoorbeeld moeten opeens veel meer betalen voor 

hun palmolie. Dat effect ga je niet krijgen bij jatropha-olie.’ Wel geeft 

Heeres toe dat jatropha indirect kan concurreren met voedsel. ‘De plant 

groeit op arme grond, maar zal beter groeien op rijke grond. Er zal 

dus altijd een bepaalde drang zijn om het daar ook te gaan verbouwen. 

En dan beïnvloed je indirect toch de voedselhuishouding. Dat is een 

gevaar.’

 Niettemin biedt jatropha grote mogelijkheden. Daarom heeft 

Groningen samen met de Wageningen Universiteit, ITB en BPPT (een 

soort  Indonesische TNO) via een subsidie van de KNAW een onder-

zoeksprogramma opgezet waarbij gekeken wordt hoe jatropha het 

beste geëxploiteerd kan worden. Heeres is de Nederlandse projectlei-

der. Robert Manuring (van het ITB) de Indonesische. ‘Ons doel is om 

elk onderdeel van zo’n plant waarde te gaan geven. Neem de noot. Die 

bestaat voor dertig tot veertig procent uit olie en voor de rest uit eiwit-

ten en vezels. Die vezels kunnen misschien best gebruikt worden voor 

houtpanelen of versterkte plastics. Dat is iets wat Wageningen gaat 

uitzoeken. En het vruchtje, waar de noot inzit, is vrij rijk aan suikers. 

Wat zouden we met die suikers kunnen doen?’

Stroperigheid
 In Groningen gaat men onderzoeken hoe de olie op een simpele 

manier om te zetten is naar een transportbrandstof. ‘De stroperigheid 

van het spul is vrij hoog. Die gaan we proberen naar beneden te bren-

gen. Ook gaan we zoeken naar een efficiëntere techniek om de olie uit 

de nootjes te halen en het verlies bij de persing te beperken. Dat kan 

misschien door de nootjes voor te weken met enzymen, waardoor de 

olie beter beschikbaar komt. Daarnaast gaan farmacologen hier uit 

Groningen kijken naar de eventuele toepassing van jatropha als medi-

cijn, aangezien de plant volgens de inheemse geneeskunde bepaalde 

geneeskrachtige effecten bezit.’

 Omdat het onderzoeksprogramma pas vorig jaar oktober is gestart, 

moeten de resultaten nog komen. De toepassingsmogelijkheden van  

dit landbouwproduct die eruit komen rollen, zullen echter voor veel 

gebieden in de wereld van belang zijn. Want ook in India, Afrika,  

China en Midden-Amerika is men bezig met het opzetten van jatropha-

plantages. Leuk en aardig allemaal voor die landen, maar wat hebben 

we er in Nederland aan? ‘Jatropha-olie is hier hard nodig, aangezien in 

2010 volgens EU-richtlijnen 5,8 procent van onze transportbrandstof 

van een hernieuwbare bron moet zijn. Dat betekent dat we dan enorme 

hoeveelheden olie nodig hebben. We hebben in Nederland te weinig 

landbouwcapaciteit om zelf genoeg koolzaadolie of zonnebloemolie te 

produceren, dus zijn we afhankelijk van import.’ 

Duwtje
 Heeres, die regelmatig in Indonesië verblijft, merkt dat jatropha 

daar erg leeft. ‘Vorig jaar juli ben ik meegeweest met een expeditie 

– georganiseerd door National Geographic – waarbij we met een auto 

die op pure jatropha-olie liep van West-Timor naar Jakarta zijn gereden. 

In totaal 3000 kilometer! In Jakarta werden we ontvangen door de presi-

dent in zijn paleis. Dat geeft aan dat de Indonesische overheid grote 

kansen ziet in jatropha.’

 Het onderzoeksprogramma zal voor een groot deel uitgevoerd 

worden door acht Indonesische promovendi. ‘Die zitten de helft van de 

tijd in Indonesië en de andere helft in Nederland. Als ze gepromoveerd 

zijn, keren ze terug naar de instelling in Indonesië waar ze vandaan 

komen.’ Heeres hoopt dat op deze manier de wetenschappelijke cultuur 

in dit land een duwtje in de rug krijgt. ‘Ze hebben op dat gebied nog 

een aantal slagen te maken. Vergeleken met andere landen in het Verre 

Oosten loopt Indonesië achter op wetenschappelijk gebied. Het aantal 

citaties van Indonesische wetenschappers bijvoorbeeld is over het alge-

meen laag. Er heerst nog geen publicatiecultuur.’ Heeres hoopt op over-

name van de normen die wij hebben voor wetenschappelijk onderzoek. 

‘Het moet naar een hoger niveau getild worden. Daar willen wij een 

steentje aan bijdragen. De potentie is er in ieder geval. Ze zijn net zo 

slim als wij, en misschien nog wel slimmer.’

> tEkst eDWIn vAn LACUm

et bureau van Erik Heeres staat vol met flesjes olie. Heeres maakt 

er een open. Een aangename geur stijgt op. ‘Dit is patchouli-olie 

en wordt ook wel gebruikt bij het maken van parfums.’ Een ander 

flesje is gevuld met een donkere, viscose substantie. Een sterk, houtach-

tig aroma prikkelt de reukzintuigen. ‘Dit is olie gemaakt van beuken-

boomhout. De geur doet me zelf altijd een beetje aan Hema-rookwor-

sten denken.’ Ten slotte pakt een fles gevuld met gele olie. ‘En dit is nou 

olie geperst uit jatropha-noten.’ 

 Deze plantaardige olie, die ingezet kan worden als biobrandstof, 

speelt momenteel een belangrijke rol in het leven van Heeres. ‘Het is 

allemaal begonnen toen een Indonesische collega tweeëneenhalf jaar 

stelling: ‘artsen die actief alternatieve geneeswijzen beoefenen en propageren, dienen hun  
arsenbul in te leveren.’ Klaas Bakker, medische wetenschappen, 18 april 2007

Rijden op de 
jatropha-noot

h
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kameraad Wout Muller, die samen ook de 

befaamde wand in de Aula van het Groningse 

Academiegebouw schilderden. Van 1983 tot 

1996 was Röling iedere zondag in Eelde bezig. 

Van Groeningen: ‘Ik haalde hem op en bracht 

hem weer thuis. Janneke maakte een lekkere 

brunch. Matthijs is een half familielid gewor-

den.’

 Toen ze hoorden dat naast hun huis een 

groot flatgebouw zou komen, brachten de 

Van Groeningens een tegenvoorstel onder de 

aandacht van de gemeenteraad van Eelde. Een 

museum. Tot hun stomme verbazing stemde 

de voltallige raad vóór. Koningin Beatrix 

opende op 9 oktober 1996 De Buitenplaats, 

museum voor figuratieve kunst. Velen leer-

den het museum, ontworpen door architect 

Ton Alberts, in de jaren erna kennen. Het 

uitnodigende museumcafé en de prachtige 

tuin, samen met Janneke vormgegeven door 

opnieuw een grote naam, architectenbureau 

Copijn in Utrecht. De Buitenplaats trekt 

momenteel dertigduizend bezoekers per jaar. 

En wekelijks landen er aanbiedingen op de 

mat van mensen die willen exposeren.

Levenswerk
 Jos van Groeningen gaat voor door het 

Nijsinghhuis. In de Blauwe Kamer werkt een 

restaurateur op een ladder de schildering 

van Röling bij. Als later deze zomer het huis 

open is voor de jaarlijkse bezoekersdagen, 

moet alles tiptop in orde zijn. ‘Dat denken 

mensen altijd,’ reageert de alumnus op de 

veronderstelling dat Janneke en hij wel steen-

rijk moeten zijn voor zo’n huis. Maar het was 

gewoon een kwestie van niet met vakantie,  

en allebei werken: hij als directeur van het 

Instituut voor Medische Psychotherapie 

Groningen/Drenthe, later opgegaan in het 

RIAGG, en psychoanalyticus; zij als klinisch 

psychologe aan de universiteit. ‘Wat ook 

enorm scheelt, is dat we geen kinderen 

hebben, al hadden we die graag gehad.’

 Stichting Het Nijsinghhuis – lees: de 

(Eelder) gemeenschap – zal het Nijsinghhuis 

erven. ‘We weten zeker dat verre achterneef-

jes en -nichtjes er geen panelen uit komen 

zagen,’ grijnst Van Groeningen. Maar om het 

museum zijn er wel zorgen. Twee jaar geleden 

ontving het onbezoldigde directeursduo Jos en 

Janneke elk een Zilveren Anjer uit handen van 

de koningin. Toen lieten ze weten die graag 

te willen ruilen voor de garantie dat hun 

levenswerk blijft voortbestaan. Het echtpaar 

had toen al contact met de provincie Drenthe 

voor structurele subsidie, in plaats van af en 

toe een beetje. Jos en Janneke keken vooruit 

naar de dag dat zij een stapje terug zouden 

kunnen doen. Dan moet een professioneel 

management het overnemen. En dan was er 

nog die andere beer op de weg: het onherroe-

pelijk verdwijnen van gesubsidieerde ID-banen 

eind 2008. Maar liefst twaalf ID-krachten 

werken er in het museum, op cruciale plek-

ken. ‘Die moeten op 1 januari 2009 weg zijn, 

of we moeten ze zelf betalen. Dat kan dus echt 

niet. En alleen met onze honderd vrijwilligers 

redden we het ook niet.’

moed
 Is het toeval dat Jos tijdens het interview 

een veelbelovend telefoontje krijgt? Hoe dan 

ook. Vlak daarna komt er een persbericht 

van de provincie. Het provinciebestuur wil 

De Buitenplaats in 2008 met 200.000 euro 

subsidie steunen en daarna, in elk geval tot 

2012, met 250.000 euro per jaar. De gemeente 

Tynaarlo, waar Eelde onder valt, zal boven-

dien arbeidskrachten leveren. Een pak van 

het hart van de Van Groeningens. ‘Na ons de 

zondvloed, dat heb ik wel eens tegen Janneke 

gezegd als we het niet meer zagen zitten. 

Maar we hebben toch altijd de moed erin 

gehouden.’

mUSeUm De BUITenpLAATS 
ZOmerTenTOOnSTeLLIngen

ChArLOTTe vAn pALLAnDT en KeeS verWey
22 AprIL - 2� AUgUSTUS 2007
> Charlotte van pallandt en Kees verwey beho-
ren tot de grootste nederlandse kunstenaars in 
de figuratieve traditie. Op de door rudi Fuchs 
ingerichte tentoonstelling is voor het eerst 
sinds twaalf jaar de kunst van Charlotte van 
pallandt en Kees verwey weer bij elkaar. een 
deel daarvan is nooit eerder vertoond. 

‘nAAKT In De TUIn’ 
vAn � AprIL T/m 28 OKTOBer 2007
> De tentoonstelling bestaat uit een gevari-
eerde selectie van 20ste-eeuwse naakten uit 
de collectie van museum Beelden aan Zee in 
Scheveningen. er is werk te zien zijn van onder 
meer de beeldhouwers: george grard, Oliviero 
rainaldi, Otto Waldemar, nic Jonk, Jan meefout 
en Arthur Spronken. 

Informatie
Openingstijden dinsdag t/m zondag  
van 11.00 tot 17.00 uur 
hoofdweg 7�, 97�1 eK eelde
tel: 050 - �09 58 18
www.museumdebuitenplaats.nl

Alumni-aanbieding
Op vertoon van uw alumnipas of deze uitgave 
van Broerstraat 5 ontvangt u bij de entree-
balie van museum De Buitenplaats een mooi 
vormgegeven brochure over het nijsinghhuis, 
de museumarchitectuur en het tuinontwerp 
(winkelwaarde € 5,-)

De Buitenplaats 
werd levenswerk

Jos en Janneke van groeningen 
ontmoetten elkaar op de  
psychiatrische universiteitskliniek.  
Ze deelden een passie voor kunst. 
Toen er een foeilelijke flat naast  
hun huis in eelde dreigde te komen, 
kwam het echtpaar met een succesvol 
alternatief: museum De Buitenplaats.

e allerlaatste stagiaire voor hij van baan 

ging veranderen, stal het hart van Jos 

van Groeningen, hoofd van de toen-

malige afdeling patho-psychologie van de 

RUG. Die stagiaire was Janneke Hazenberg, 

studente klinische psychologie. In tweeërlei 

opzicht de knapste, vond Jos. Aan het eind 

van haar stage nam hij haar een dagje mee 

zeilen. Die zelfde dag, in 1970, liet hij Janneke 

het Nijsinghhuis in Eelde zien, een vervallen 

juweel uit 1654. Jos bekende dat hij het wilde 

kopen.Vijfendertig jaar getrouwd zijn de RUG-

alumni ondertussen en de trotse bewoners 

van het Nijsinghhuis. 

Bevriende schilders
 Janneke (63) is ziek. Jos (73) maakt deze 

ochtend in de ruime keuken een schaaltje 

aardbeien klaar voor de patiënte en vertelt 

over de ingrijpende renovatie van het oude 

gemeentehuis. ‘Nu niet meer, ik ben niet meer 

zo handig, maar in het begin heb ik hier zelf 

ook uren geklust. Janneke ook.’

 Het verhaal is wellicht bekend. Hoe het 

echtpaar besloot bevriende schilders te vragen 

wanden in hun huis te beschilderen. Pieter 

Pander, Clary Mastenbroek en Olga Wiese 

namen allemaal vertrekken voor hun reke-

ning. Het begon met Matthijs Röling en zijn 

d

> tEkst eLLIS  eLLenBrOeK

> foto’s mUSeUm De BUITenpLAATS

stelling: ‘success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.’ 
(winston churchill) Saman Rasoul, medische wetenschappen, 4 april 2007 
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Alumni Actief

Jubilerend 
SIB gronin-
gen zoekt 
alumni! 

in oktober 2007 
viert de studenten- 
vereniging voor 
internationale 
betrekkingen (sib) 
haar twaalfde 
lustrum. dit zestig-
jarig bestaan willen 
we uitgebreid 
vieren. daarom is 
sib groningen op 
zoek naar alumni. 
bent u lid geweest 
van de sib? (voor 
1962 stond deze 
vereniging bekend 
als nederlandse 
studentenvereni-
ging voor federale 
wereldregering en 
als nederlandse 
studentenvereni-
ging voor wereld-
rechtsorde.) stuur 
een e-mail naar 
sibalumni@gmail.
com. bekijk ook de 
website: www.sib-
groningen.nl

Achtste lustrum  
De Chemische Binding

de chemische binding - studievereniging 
voor scheikunde en scheikundige technologie 
- bestaat op 9 oktober 2007 veertig jaar. de 
vereniging organiseert daarom in de week van 
8 tot 12 oktober een groots lustrumprogramma 
met als thema ‘Xl’. Een thema dat garant staat 
voor grootse activiteiten, waaronder een 
reünistenprogramma op vrijdag 12 oktober 
aanstaande. bezoek voor meer informatie en 
aanmelding de website www.chemische-
binding.nl

verschillende alumniverenigingen hebben in mei of juni hun alumnidag of algemene ledenvergadering gehouden. 
Benieuwd hoe deze dagen zijn verlopen? Breng eens een bezoek aan de website van de vereniging van uw opleiding 
voor verslagen en foto’s. via de alumniwebsite van de rUg vindt u links naar de verschillende verenigingen. na de 
zomer pakken we de draad weer op met nieuwe, boeiende en gezellige activiteiten voor, door en met alumni.  
hieronder een selectie. Kijk voor meer informatie over rUg-alumniactiviteiten op www.rug.nl/alumni. Of neem 
contact op met de alumni relations officer, Lidy Bosker: a.h.bosker@rug.nl.

Symposium FmF: Speltheorie
 
op maandag 8 oktober 2007 houdt de fysisch-Mathematische  
faculteitsvereniging haar jaarlijks symposium met de titel “Game Theory 
- mathematics of cooperation and conflict”. speltheorie bestudeert de 
verschillende strategieën in situaties waarin partijen een tegenstrijdig 
belang hebben. de theorie is toepasbaar op spellen zoals schaken en  
poker, maar ook op politiek, militair, economisch en evolutionair-biologisch 
vlak. deze diversiteit aan onderwerpen komt ook terug op het symposium. 
gedurende de dag kunnen deelnemers meedoen aan een spel, waarvan de 
resultaten later op de dag geanalyseerd worden. alumni zijn van harte 
uitgenodigd deel te nemen aan het symposium. bezoek voor meer  
informatie http://symcie.fmf.nl 

reünieweekend lustrum rKSv 
Albertus magnus
 
dit jaar viert albertus Magnus haar XXii e 
lustrum. speciaal voor de senioren van albertus 
wordt op �, 7 en 8 juli 2007 een reünieweek-
end georganiseerd. het weekend start met een 
grootse opening op de kroeg en een traditio-
nele disputenavond. zaterdag wordt de lustrum-
musical 'rent' opgevoerd en zijn er spetterende 
optredens van onder andere is ook schitterend 
(i.o.s.). zondag is er een heilige Mis en tot  
slot is er de mogelijkheid deel te nemen aan 
soccerhouse, een heus voetbalspektakel op  
de vismarkt. Meldt u zo snel mogelijk aan op 
www.lustrum.am

Alumnivereniging  
Scandinavistiek

Met bijna 120 hoofdvakstudenten is de oplei-
ding scandinavistiek uitgegroeid tot een van 
de grotere zogenaamde kleine letteren. om de 
banden met oudstudenten aan te halen is het 
plan opgevat om een alumnivereniging op te 
richten. deze kan functioneren als informatie-
netwerk over de opleiding, over ontwikkelingen 
binnen het vakgebied, interessante vacatures 
en alle andere zaken die relevant zijn voor 
een scandinavist. natuurlijk is de vereniging 
ook bedoeld om bij te praten over ‘vroeger’. 
studeerde u scandinavistiek en wilt u actief 
zijn binnen de vereniging of wilt u gewoon 
meer weten? neem dan contact op met roald 
van Elswijk: r.j.j.h.van.elswijk@rug.nl. in 
november 2007 bestaat de opleiding zestig jaar 
en organiseert zij in samenwerking met het 
arctisch centrum het linnaeussymposium met 
onder andere een reünie. alumni scandinavistiek 
worden hierover nog nader geïnformeerd.  

Internationale Organisaties en  
Internationale betrekkingen 

io/ib is de opvolger van de studie beleid en bestuur in internationale 
organisaties. deze inmiddels bachelor/master-studie is gegroeid tot jaarlijks 
zo’n 220 nieuwe studenten. Met het groeien van de studie klonk steeds 
meer de vraag naar een alumniverband. daarom bouwt studievereniging 
clio sinds enkele jaren succesvol aan een internationalistennetwerk om een 
hechtere band tussen alumni onderling en alumni en de studie tot stand 
te brengen. naast dit netwerk biedt de alumnicommissie van clio borrels in 
brussel, den haag en groningen, een nieuwsbrief en het magazine checks 
& balances aan om in contact te blijven met alumni. clio is op zoek naar 
oud io/ib of io studenten om het alumnibestand nog verder uit te breiden. 
bent u een van deze alumni? kijk dan op de website http://www.clio.nl 
waar u naast verdere informatie en activiteiten de mogelijkheid heeft om u 
aan te melden. ook kunt u mailen naar alumni@clio-international.nl. 

Straks voor alle rUg-alumni

speciaal voor haar oud-studenten heeft de univer-
siteit twee online-diensten ontwikkeld: e-mail for 
life en het alumni netwerk. inmiddels kunnen de 
ruim 2000 alumni die sinds 15 augustus 2006 zijn 
afgestudeerd al gebruik maken van deze diensten. 
na de zomer krijgen álle alumni deze mogelijkheid. 
u kunt zich dan opgeven via www.rug.nl/alumni. 
E-mail for life is een levenslang universitair  
e-mailadres met mailbox. via de e-community van 
het alumni netwerk onderhoudt u contact met 
andere alumni. op uw eigen profielpagina kunt u 
meer vertellen over uw werk en studie. uiteraard 
bepaalt u zelf welke gegevens zichtbaar zijn voor 
de andere deelnemers. Met de zoekfunctie vindt 
u oud-studiegenoten, die u vervolgens eenvoudig 
een bericht kunt sturen. in de loop van het jaar 
worden de mogelijkheden van het alumni netwerk 
verder uitgebreid met onder meer discussiegroepen 
en een vacaturebank.

Meer informatie over het alumni netwerk en e-mail 
for life is te vinden op www.rug.nl/alumni

eerste Lustrum TmFv Archigenes

alumni tandheelkunde opgelet: op 14 decem-
ber 2007 bestaat archigenes vijf jaar en dat 
wordt gevierd met onder andere een alumnidag 
op zaterdag 8 december. noteer deze dag 
alvast in uw agenda! Meer over dit lustrum  
in de Broerstraat 5 van oktober en op  
www.archigenes.nl

Alumnivereniging geschiedenis
 
de oprichting van de alumnivereniging  
geschiedenis vordert gestaag: in april 2007 is 
een voorlopig bestuur benoemd onder voorzit-
terschap van lammert doedens. op de eerste 
ledenvergadering zal de definitieve bestuurs-
samenstelling worden besproken. houd de 
website van geschiedenis in de gaten voor 
verdere ontwikkelingen: www.rug.nl/let/onder-
wijs/historischewetenschappen/geschiedenis/
index. ook aanmelden kan via internet.

Alumni Online

stelling: ‘it is never wise to let a piece of equipment know that you are in a hurry.’ (Murphy’s law)
Anton Sugonyako, wiskunde en natuurwetenschappen, 30 maart 2007
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Lamsbout en Reitdieppaling
In anderhalf uur vaar je met een 
rondvaartboot van groningen door  
het reitdiep naar de Allersmaborg. 
maar ook per fiets, auto of bus is 
deze zestiende-eeuwse borg prima te 
bereiken. De Allersmaborg, onderdeel 
van het oud-groningse dorpje ezinge, 
is sinds 2005 in erfpacht van de 
rijksuniversiteit groningen. 

promovendus die ongestoord aan een proef-

schrift wil werken of als erfgoedlogies. 

 De borg is bedoeld als congrescentrum 

van de universiteit en zal daarnaast een 

ontmoetingsplaats voor alumni worden. 

Franck Smit, secretaris van de stichting  

Allersmaborg en fondsenwerver, denkt daarbij 

aan bijeenkomsten van alumniverenigingen, 

culturele excursies, jaardiners en alumni-

trouwerijen. ‘De mogelijkheden zijn legio en 

nog helemaal invulbaar.’

Ophaalbrug
 Vanaf september kan de Allersmaborg 

geboekt worden. En dan zal het verder op 

gastvrouw Joke Poppema aankomen. Samen 

met haar man Siebrand betrekt zij de boven-

ste verdieping van de borg en met hulp van 

enkele studenten en een kok zal ze de volle-

dige catering op zich nemen. Daar ziet ze niet 

tegenop. ‘Nee hoor. Ik hoop juist dat het heel 

druk wordt en iedere dag vol zit. Dat lijkt me 

heerlijk. Vroeger had ik samen met mijn zus 

een cateringbedrijf en ik vond dat heel fijn 

werk.’

 Van de kamers vindt Poppema de rode het 

mooist. De slaapvertrekken vindt ze bijzonder 

inventief en ook met het klerkenhuis is ze 

erg ingenomen. ‘Nu hopen dat de inrichting 

een beetje knus wordt.’ En dat is nog best 

lastig. Smit: ‘We kunnen gebruik maken 

van meubelen uit de verzameling van het 

Groninger Museum. Hier zitten ook stukken 

bij afkomstig van de familie De Marees van 

Swinderen die in de negentiende eeuw de 

borg bewoonde. Het interieur moet natuur-

lijk bij de sfeer van de borg passen, maar ook 

praktisch en flexibel zijn. Mensen moeten 

hier zowel kunnen dineren als vergaderen. We 

willen groepen alumni en studenten en bedrij-

ven kunnen ontvangen. De inrichting zal een 

combinatie worden van oud en nieuw. Het 

gaat geen museumborg worden.’

 Daar zal de borgvrouwe wel voor zorgen. 

Zij verwacht vooral veel sfeer. Ze ziet ernaar 

uit om de verschillende oud-Groningse fruit-

soorten uit de boomgaard en de walnoten die 

bij de ophaalbrug hangen in haar catering te 

verwerken. In de omgeving kent ze boerde-

rijen waar ze verse geitenkaas en lamsbouten 

kan kopen. En de paling uit het Reitdiep gaat 

ze zeker proberen. 

 Behalve lunches, diners en alumniborrels 

zou Poppema graag culturele festiviteiten als 

de ZomerJazzFietsTour ontvangen. Maar ook 

de gewone Ezingenaar moet welkom blijven 

in de Allersmaborg. ‘Al ga ik af en toe wel de 

ophaalbrug omhoog halen. Mensen zijn zo 

nieuwsgierig. Soms staan ze hier zomaar in de 

woonkamer.’

> tEkst JOnnA BrennInKmeIJer

> foto reyer BOxem

stelling: ‘lijnen (calorische restrictie) kan de levensduur van mensen verlengen.’
Lobke Vaanholt, wiskunde en natuurwetenschappen, 23 maart 2007

va
r

ia

reünie Studentenpastoraat

In 1947 werden de eerste studentenpredikan-

ten in Groningen benoemd. Sindsdien was er 

dus een studentenpastoraat in Groningen. In 

1977 ontstond er een oecumenisch samenwer-

kingsverband tussen zeven kerkgenootschap-

pen, het Groninger Studentenpastoraat. Inmid-

dels heeft het GSp een nieuw logo en een 

nieuwe naam: GSp – Studentenplatform voor 

Levensbeschouwing. Het zowel 60- als 30-jarige 

jubileum gaat het GSp vieren op 18 november 
2007 met - naar verwachting - veel reünisten. 

Zie verder op www.gspweb.nl

Weblog expeditie groenland

Iedereen die wel eens strandwandeling maakt, 

heeft ze ooit gezien; die witte vogeltjes die 

druk voor de golven heen en weer rennen. 

Dat zijn drieteenstrandlopers. Zij vormen het 

onderzoeksobject van de Groningse bioloog 

Jeroen Reneerkens in het kader van het Inter-

national Polar Year. Want de kleine vogels zijn 

echte poolreizigers. Globetrotters zelfs:  na 

hun overwintering  in West-Europa of zelfs 

Afrika, trekken ze om te broeden helemaal 

naar arctisch Groenland of Siberië. Zowel de 

trek als het broeden en het grootbrengen van 

hun jongen kost onvoorstelbaar veel energie. 

De hele zomer, tot eind augustus, zijn op de 

weblog http://pooljaar.nl/broedmysterie de 

belevenissen op Groenland te volgen van de 

alumni Reneerkens en schrijver/journalist 

Koos Dijksterhuis. Over ‘het drieteentje’ en 

zijn onderzoekers gaat Dijksterhuis een boek 

schrijven.

Informatie over  
huur en gebruik  
van de borg, zie:  
www.rug.nl/ 
allersmaborg

eel wat alumni hebben een bijdrage 

geleverd aan de restauratie van de borg; 

ruim 400.000 euro kwam uit hun zak. 

Hoe ziet dit ‘oord van ontmoeting, bezieling 

en wetenschappelijke vernieuwing’ er na de 

restauratie uit? En wat kunnen mensen eigen-

lijk met Neerlands eerste ‘alumnihuis’?

 Tussen de oude paardenstallen in het 

koetshuis zijn zithoekjes gemaakt en de 

ruimte is veranderd in een gelegenheid 

waar zo’n tachtig mensen kunnen borrelen, 

vergaderen of naar een lezing luisteren. Een 

slaapzolder biedt overnachtingsmogelijkheid 

voor vierentwintig personen en is ideaal voor 

bijvoorbeeld summerschools. De rode kamer, 

de gele en de blauwe, en de oude keuken 

in het voorhuis zijn in oorspronkelijke stijl 

gerenoveerd en bestemd voor kleinschaligere 

bijeenkomsten. Het klerkenhuis is voorzien 

van een eigen keuken en badkamer. Het zou 

een fraai verblijf zijn voor een gastspreker, een 

h
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historische ervaring

Onlangs is De sublieme historische ervaring van Frank Ankersmit versche-

nen. Ankersmit (1945) is hoogleraar intellectuele en theoretische 

geschiedenis aan de RUG. Hij geldt als de invloedrijkste filosoof van de 

geschiedschrijving in het Nederlandse taalgebied, maar ook daarbuiten 

is hij toonaangevend. In het boek breekt Ankersmit een lans voor meer 

ruimte en aandacht voor onze gevoelens en stemmingen die bepalen 

hoe we het verleden ervaren. Deze ‘romantische’ wending is zinvol, 

want de historische ervaring geeft aan de geschiedenis pas werkelijk 

betekenis. Bovendien ontstaat er ruimte om onze existentiële verbon-

denheid met het verleden aan de orde te stellen. Ankersmits eerherstel 

van de ervaring is een oproep tot een nieuwe romantische wending in 

de geschiedschrijving.

historische Uitgeverij | 2007 | € �4,95 

Chinees

Voor iedereen die interesse heeft voor China is het boek Dat is Chinees 
voor mij van Peter Ho een must. Om te lezen en als naslagwerk. Ho is aan 

de RUG hoogleraar Internationale Ontwikkelingsstudies en  directeur 

van het Centre for Development Studies. Zelf van Chinese afkomst, geeft 

hij regelmatig lezingen en cursussen over de Chinese cultuur en is hij 

een vraagbaak voor overheden en media. In zijn boek schrijft hij op een 

heldere en humoristiche wijze over de Chinese gewoonten en gebrui-

ken, de geschiedenis, de filosofie en de recente ontwikkelingen.

Uitgeverij De geus | 2007 | € 15,90

vijf vergeten oorlogsslachtoffers

Op 4 mei 2007 onthulden de leden van het College van Bestuur een 

gedenksteen voor vijf vergeten oorlogsslachtoffers in het trappenhuis 

van het Academiegebouw. Nader historisch onderzoek had uitgewezen 

dat de namen van Samuel van Staveren, Isidore Izaäks, Louis Wolff, 

Ephraïm Rosenbaum en Johan Brouwer ten onrechte niet op de gedenk-

stenen uit 1948 stonden. Ter gelegenheid schreef Thialda Tabak, master-

student geschiedenis, de publicatie En men zal U een nieuwe naam geven. 

Vijf vergeten oorlogsslachtoffers van de Rijkskuniversiteit Groningen. 

De levensverhalen van de vijf oorlogsslachtoffers zijn erin opgetekend, 

naast de geschiedenis van de eerdere gedenkstenen. Het boekje is gratis 

te verkrijgen bij het Universiteitsmuseum, Oude Kijk in ’t Jatstraat 7a, 

op openingstijden: di t/m zo van 13.00 - 17.00 uur. 

Bestellen kan per e-mail: museum@rug.nl 
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Life Long 
Learning

Leren stopt niet na je studententijd. Life Long 
Learning is essentieel voor continue ontwikke-
ling. AOg Contractonderwijs speelt hierop in 
door samen met de rUg diverse opleidingen 
aan te bieden. rUg-alumni die zo’n opleiding 
hebben gevolgd, vertellen in deze rubriek over 
studeren, motivatie en carrière. Deze keer: 
gerard ten Brincke (52), directeur Fortis ASr 
Schadeverzekeringen. hij zette zijn enthou-
siasme over de postacademische opleiding 
‘Leiderschap in Innovatie’ (voorheen ‘Innovatief 
concurreren met Kennis’) bij de Academie voor 
management meteen om in de praktijk.

ertig jaar geleden was Gerard ten Brincke klaar met 

de heao en begon hij bij een van de voorgangers 

van Fortis ASR als medewerker. Dat hij ondanks 

zijn heao-diploma onderaan moest beginnen, heeft Ten 

Brincke nooit gespeten. Integendeel: hij raadt het iedereen 

aan. ‘Zelf leiding krijgen is louterend! Je kunt je veel beter 

verplaatsen in de positie van medewerkers dan wanneer je 

van opzij komt binnen vliegen en meteen een management-

positie krijgt. Ik heb niet zoveel op met mensen die alleen 

oog hebben voor hun eigen carrière.’

 

geestelijke vakantie
 Hij wisselde geregeld van functie en werd in 1993 

lid van de directie van het schadebedrijf. Inmiddels had 

hij zijn MO Economie gehaald en een post-hbo-opleiding 

Management gevolgd. Ook intern was er genoeg te leren: 

‘Van die vervelende verzekeringsopleidingen waarvoor  

je ontzettend veel details uit je hoofd moest leren,’  

herinnert Ten Brincke zich. ‘Het ging alleen maar om 

het tot je nemen van kennis, niet om het verwerven van 

inzicht.’ Dat was heel anders tijdens de cursussen die  

hij later voor zijn werk volgde aan de universiteit van 

Barcelona en bij INSEAD in Fontainebleau.  

 Een paar jaar geleden - Ten Brincke was toen alweer 

enkele jaren directielid - wilde hij zich verder verdiepen 

in de productie van kennis. ‘De financiële branche is zeer 

kennisintensief. Kennis en inzichten zijn bij ons aanwezig 

in systemen en bestanden, maar ook in de hoofden van 

personen. Ik wilde de materie bekijken vanuit een positie 

buiten de financiële wereld.’ De leergang ‘Leiderschap in 

Innovatie’ sprak hem aan vanwege de diversiteit aan deel-

nemers, vakgebieden en invalshoeken. In 2005 begon hij 

aan een leergang die hem een jaar lang regelmatig twee 

dagen achter elkaar van zijn werk als directeur hield. ‘Dat 

was pittig, want je werk gaat gewoon door. Toch heb ik 

deze opleiding ervaren als een geestelijke vakantie. Elke 

keer als ik terug was op het werk, was ik er helemaal vol 

van en vertelde ik mijn collega’s welke inzichten nu weer 

waren komen bovendrijven. We kregen college van weten-

schappers die zelf ver boven de materie staan en boeiend 

vertelden over waar ze mee bezig waren en welke oplossin-

gen ze vermoedden. Onze groep was klein en de opzet was 

zeer interactief, waardoor we steeds onze vragen konden 

stellen en met elkaar en de docenten in discussie gingen.’

vliegwiel 
 De afsluiting van de leergang was het schrijven van 

een visiedocument over een relevante vraag gegeven de 

leergang en de praktijk van de deelnemers. Ten Brincke 

vroeg zich af wat er in zijn bedrijfsonderdeel zou moeten 

veranderen om tot een duurzaam innovatief bedrijf te 

komen. ‘Het ging er vooral om wat wij als management 

zouden moeten veranderen om de bedrijfscultuur duur-

zaam innovatief te maken. Hoe krijg je het vliegwiel aan de 

gang? Dan spelen er verschillende zaken: kennisontwikke-

ling, maar ook de verspreiding van kennis. Hoe stimuleer 

je mensen in je organisatie om hun kennis met anderen 

te delen en zelf gebruik te maken van andermans kennis? 

Het niveau van mensen neemt alleen maar toe. Het zijn 

professionals die zich niet zomaar van alles laten gezeg-

gen. Ze willen zelf invloed hebben op hun werk en hun 

eigen methodieken kiezen. Uiteindelijk hebben we een 

interactief kennisplatform ontwikkeld dat de mensen 

samen voeden. Dat platform is veel beter afgestemd op 

de verwachtingen van de gebruikers dan de oude kennis-

systemen die we hadden. Daardoor zijn mensen ook veel 

meer geneigd om de aanwezige kennis te gebruiken en  

aan te vullen.’

vertrouwen op je gevoel
 Hij was gewend om in zijn werk sterk te sturen op 

cijfers. Cijfers zijn van cruciaal belang in een financiële 

organisatie. ‘Ik heb geleerd meer te vertrouwen op mijn 

gevoel. Je kunt niet alles beredeneren met je hoofd. Je buik, 

je gevoel, is vaak een belangrijke bron voor goede beslis-

singen. Ook belangrijk is je hart: wat vind je echt leuk? 

Cijfers blijven belangrijk, maar je kunt cijfers ook zien als 

een taal. Een cijfer kan een heel andere betekenis krijgen, 

als je weet hoe het tot stand is gekomen. Wij zijn gewend 

om rationeel te denken, we richten ons op taken en resul-

taten. En dat moet ook. Maar je moet je ratio in balans zien 

te brengen met de andere kant van het verhaal. Met de 

mensen die binnen je organisatie werken. Mensen die met 

elkaar samenwerken en die je wilt inspireren. Zodat ze hun 

kennis en ervaring met elkaar gaan delen en combineren 

met andere bronnen van kennis. Dan komen er krachten 

vrij waar je versteld van staat. Als manager ben je dan veel 

meer iemand die dit proces faciliteert, dan iemand die zegt 

wat mensen moeten gaan doen. Het gaat om harde resulta-

ten die je bereikt door indirect te sturen.’

good to great
 Na afloop deed hij zijn collega’s het boek Good to 
great van Jim Collins cadeau. ‘Dat boek gaat over de vraag 

hoe het mogelijk is dat bedrijven gedurende 15 tot 20 

jaar fundamenteel beter presteren dan hun ‘peers’ in de 

bedrijfstak. Wat doen die bedrijven anders? Het gaat erom 

dat als je een groep goede personen bij elkaar hebt zitten, 

de strategie vanzelf komt. Doe nooit concessies aan het 

wie; want de poppetjes zijn het belangrijkst. Als je dan 

kijkt naar leiderschap, dan blijkt dat die goede bedrijven 

geen van allen een opvallende CEO hebben. Vaak zijn het 

juist bescheiden types die zich in dienst van het bedrijf stel-

len. Daardoor leidt hun vertrek ook niet tot problemen.’ 

 Hij raakt niet snel uitgepraat over de leergang en komt 

nog dagelijks tot nieuwe inzichten. Het leerproces staat bij 

hem niet stil: hij is nog lang niet uitgeleerd, vindt hij zelf. 

‘Welke positie je ook bekleedt, je moet je blijven ontwikke-

len.’ 

> tEkst  mArJAn BrOUWerS

> foto  BerT  JAnSSen

d

’uiteindelijk ontwikkelden we  
een interactief kennisplatform  
dat de mensen samen voeden’

AgenDA 

ACADemIe vOOr  
mAnAgemenT 
 
de eerstvolgende editie  
Leiderschap in Innovatie start 
di 1� november 2007.  
de informatiebijeenkomst  
is op wo 4 september 2007.  
 
Startdata andere leergangen: 
 
ma 9 juli 2007 
> summer academy 
 
wo 5 september 2007 
> Masterstudie 
 
di 11 september 2007 
> hr-strateeg 
 
do 27 september 2007 
> strategische Marketing  
van diensten 
 
di 9 oktober 2007 
> publiek Management 
 
di �0 oktober 2007 
> verandermanagement 
 
wo �1 oktober 2007 
> bestuurlijk leiderschap 
 
do 1 november 2007 
> Merkmanagement 
 
do 1 november 2007 
> strategic business  
development 
 
di 1� november 2007 
> strategisch communi-
catiemanagement 
 
di 1� november 2007 
> leiderschap in innovatie 
 
wo 21 november 2007 
> business strategy course 
 
di 27 november 2007 
> hr-strateeg 
 
do 29 november 
> res publica

stelling: ‘wat ons uiteindelijk definieert is niet hetgeen ons overkomt, maar hoe wij reageren.’ 
(james kelly) Wouter Eijkelkamp, medische wetenschappen, 23 mei 2007

voor meer informatie: 
tel (050) 316 21 15 of  
www.academievoor 
management.nl
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Broerstraat 5 is een gratis
kwartaalmagazine voor alle 
afgestudeerden en gepromo-
veerden van de rijksuniver-
siteit groningen, inclusief 
oud-cursisten van de 
academische opleidingen 
groningen. Broerstraat 5
wil ertoe bijdragen dat het 
contact tussen de univer-
siteit en iedereen die daar 
onderwijs heeft gevolgd in 
stand blijft en zo mogelijk 
intensiever wordt. heeft u 
opmerkingen of ideeën? 
laat het ons weten! 

redactieadres
redactie broerstraat 5 
postbus 72
9700 ab groningen
telefoon (050) 363 52 36 
redactieb5@rug.nl 

redactie 
lidy bosker
fenneke colstee–wieringa
gert gritter
franck smit
karin weel

hoofdredactie
fenneke colstee-wieringa

research
karin weel

internet
www.rug.nl/alumni

ontwerp en lay-out
in ontwerp, assen

druk 
tijl offset, zwolle
oplage 65.000

adreswijzigingen
de rug hecht veel waarde 
aan contact met oud-
studenten. conform de wet 
bescherming persoonsge-
gevens gaat de universiteit 
zorgvuldig met 
adresgegevens om. indien
u wijzigingen wilt door-
geven of contact niet op 
prijs stelt, dan kunt u zich 
wenden tot:

alumnirelaties rug
rijksuniversiteit groningen
postbus 72
9700 ab groningen
telefoon (050) 363 77 67
alumni@bureau.rug.nl 

colofonOrATIeS ACADemIepOrTreTTen

ALgemeen

� september 2007
> opening acade-
misch jaar

WISKUnDe en 
nATUUrWeTen-
SChAppen

11 september 2007
> oratie prof.dr.  
j.a. loontjes
Synthetische  
polymeerchemie

18 september 2007
> oratie prof.dr. 
M.j.E.c. van der Maarel
Carbohydrate  
bioprocessing

2� oktober 2007
> oratie prof.dr.  
M.c. spaans (adjunct)
Fysica van het interstel-
laire medium en de 
vorming van sterren

reChTSgeLeerD-
heID

�0 oktober 2007
> oratie prof.mr.  
w.d. kolkman
Notarieel recht

r. giel 
psychiatrie  
(1971-1994)
door Marcel duran

S. Korteweg †
Economie  
(1948-1973)
door a. korteweg

A.C.J. de Leeuw
bedrijfskunde  
(1979-2006)
door jacqueline kasemier

D. van der Waaij
Medische microbiologie  
(1975-1992)
door dorine kuiper

aanwinstEn
Sinds de stichting in 1�14 heeft  de groningse universiteit de traditie 
dat emeriti-hoogleraren hun portret aanbieden aan de alma mater. 

Inlichtingen over schenking van 
portretten: prof.dr. g. Boering, 
tel. (050) 541 �48� of  
gtboering@hetnet.nl.  
meer afbeeldingen vindt u op 
www.rug.nl/museum. 

tenzij anders vermeld beginnen oraties  
om 16.15 uur. inlichtingen: mw. i. sibers,  
tel. (050) 363 52 90.

meDISChe   
WeTenSChAppen

25 september 2007
> oratie prof.dr.  
r.h. henning
Farmacologie, i.h.b.  
de experimentele 
farmacologie

2 oktober 2007
> oratie mw. prof.dr. 
i.c. van gelder
Cardiologie, i.h.b. 
ritmestoornissen en 
elektrofysiologie

9 oktober 2007
> oratie prof.dr.  
j.j.l. van der klink
Sociale geneeskunde, 
i.h.b. arbeid en gezond-
heid

rUImTeLIJKe 
WeTenSChAppen

1� oktober 2007
> oratie prof.dr.  
h. folmer
Economische geografie

Wijzigingen  
voorbehouden.

De meestermakelaar weet raad.

Nieuwe Ebbingestraat 119, Groningen. 

Telefoon (050) 5717818

www.tebbenstorringa.nl  info@tebbenstorringa.nl

Makelaardij: 
Tebbens Torringa

Mr. Albrechtus Tebbens Torringa

Vragen over het kopen 
van een studentenhuis?
Tegenwoordig is het behoorlijk ingewikkeld om in de stad Groningen een woning voor je 
studerende kind(eren) te kopen. Wanneer is zo’n studentenwoning een kamerverhuurbedrijf
met een vergunningplicht? In welke wijken en straten mag of kun je nog wat kopen? 
Wat verandert er aan het gemeentelijk kamerverhuurbeleid?
Kan een vereniging van eigenaren (VvE) kamersgewijze
bewoning van een appartement verbieden?

Ga voor antwoord op deze en andere 
vragen naar www.tebbenstorringa.nl 
of bel (050) 5717818. 

SPIEKSEE MARITIMES WOHNEN

Zum Spieksee 5

26899 Rhede (Ems)

Duitsland

E info@spieksee.de

W www.spieksee.net

Ontdek Spieksee

Op een steenworp afstand van de stad Groningen, 

net over de Duitse grens (Rhede/Ems) verrijst een 

prachtig maritiem woonproject. In drie fasen worden 

ca 350 aan het water gelegen woningen gebouwd. 

Vrijstaand en met een eigen steiger. 

Een uniek project voor mensen die op zoek zijn 

naar rust, ruimte en water. Ontdek het zelf. 

Voor informatie bel José Odding 06-51208521 of 

bezoek de website www.spieksee.net 
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De ene sociaal 
geograaf hing als 
kind al boven kaarten  
en doet dat nu nog. 
De andere werd  
voetbaltrainer en 
hulpverlener, maar 
gaat misschien op 
een goeie dag nog 
promoveren.  

k was zo’n jongetje dat graag boven kaarten hing. Ik 

bladerde door atlassen, keek naar rivieren, landen, 

steden, bossen, meren. Een plaatsnaam als Guayaquil, in 

Ecuador, dat intrigeerde mij. Hoe zou het daar zijn, vroeg ik 

me af, want ik had natuurlijk nog geen geld om er zelf te gaan 

kijken. Het vliegtuigspel van de KLM, hoe vaak ik dat wel niet 

gespeeld heb met mijn ouders… Met je vliegtuigje over de hele 

wereld vliegen! Aardrijkskunde vond ik leuk op de middelbare 

school. Dat zegt volgens mij haast iedereen die sociale geografie 

gaat studeren. Mijn eerste baan was beleidsmedewerker bij de 

provincie Noord-Holland. Ik werkte in Haarlem, mijn vriendin 

in Groningen. Geen ideale situatie, dus ik stapte over naar een 

ruimtelijk adviesbureau in Heerenveen. Na een tijd gingen daar 

de leukste collega’s weg en het bureau werd overgenomen. Ik 

vond de sfeer niet meer zo geweldig. Ik moest ook plannen 

financieel doorrekenen, een gebied waarin ik me niet verder 

wilde ontwikkelen. Het kantoor in Heerenveen werd bovendien 

gesloten. 

Nu zit ik bij Yacht. Ik ben als landelijk planoloog gedetacheerd 

bij de provincie Overijssel. Ik beoordeel bestemmingplannen 

van diverse gemeentes, hoofdzakelijk plannen van landelijke 

gebieden. Momenteel heb ik plannen van Ommen en Hellen-

doorn op mijn bureau liggen. Bij het toetsen van de bestem-

mingsplannen kijk ik bijvoorbeeld naar geluidsoverlast, stank-

hinder, en of de ecologische hoofdstructuur wel intact blijft.

Ik vind het leuk om om me heen te kijken en me te verwonde-

ren. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een bepaald bedrijf 

ergens is gekomen? Of die gigantische schuur middenin het 

landschap? Toch moet ik bekennen dat ik voor mijn werk maar 

zelden echt buiten kom. Soms, als het mooi weer is, ga ik ter 

plaatse kijken. Of in gevallen waarbij mensen bezwaar hebben 

gemaakt. Maar meestal kost het me teveel tijd. En je hebt overal 

prachtige luchtfoto’s van, die ik achter mijn bureau op mijn 

kantoor in Zwolle kan bekijken.’

n Overvecht ben ik jeugdhulpverlener voor welzijnsorga-

nisatie Cumulus. Overvecht is een probleemwijk met veel 

risicojeugd, veel Marokkaanse jongeren. Ik probeer met 

die jongens in gesprek te komen, op straat, in buurthuizen, bij 

het sporten. Nu en dan kan ik eens wat voor iemand betekenen. 

Maar je moet niet te veel illusies hebben. Er zijn jongens die 

nu hetzelfde werk willen gaan doen als ik, maar er zitten ook 

jongens in de bak. 

Mijn leven heeft zich nooit volgens de wetten van de logica 

voltrokken. Vlak voor ik afstudeerde, verhuisde ik naar Utrecht. 

Een vriend die daar conservatorium deed, had er een huis waar 

plaats was voor een paar anderen. Ik woonde prachtig, aan 

de Oude Gracht. Ik deed wat uitzendwerk en kon later via via 

jeugdvoetbaltrainer worden van een paar A-, B- en C-elftallen 

op Kanaleneiland. Ik had iets met jeugd, ik had iets met sport, 

maar geen trainersdiploma. In ruil voor een jaar lang gratis 

training geven mocht ik de trainerscursus doen. Voor mij was 

die periode echt een ontgroening. Als ik jongens uit mijn team 

vroeg wat ze met oud en nieuw gingen doen, keken ze me aan: 

"Wat dacht je, trainer...? Rellen!" Ik kom zelf uit een rustig  

dorpje uit de kop van Noord-Holland, ik moest daar aan 

wennen. Uiteindelijk voelde ik me eenzaam in de voetbal-

wereld. Ik kon er slecht tegen: Trainers die brulden naar de 

tegenpartij en naar de scheidsrechter. Ik was net andersom,  

ik gaf alleen commentaar op mijn eigen spelers.

In de zomer van 1998 rolde ik in het jongerenwerk en ik heb 

ook nog even een tekstbureautje gehad. Ik schreef over desk top 

publishing, maar het boeide mij totaal niet. Momenteel volg ik 

een opleiding in maatschappelijk werk. Mijn richting is ‘islam 

en samenleving’. Daarna wil ik de master ‘islam in de moderne 

tijd’ gaan doen. Als ik dat onderwerp dan nog steeds zo leuk 

vind als ik denk dat ik het vind, wil ik onderzoek gaan doen. 

Misschien dat ik nog eens promoveer. Uiteindelijk komen alle 

draadjes dan weer bij mekaar.’

saMir bEnsliMan (33)

>  Studie sociale geografie van 1992-1997 
>  Werk adviseur ruimtelijke ordening bij yacht  
>  huis pas verhuisd naar eengezinswoning in nieuwe 

groningse wijk reitdiep
>  huishouden met Sylvia Steunebrink (�2), rUg-alumnus 

sociale geografie; kindje op komst
>  Bruto jaarsalaris 4�.555 euro

rob ligthart (38) 

>  Studie sociale geografie van 1989 tot 1997 
>  Werk maatschappelijk werker in Utrecht
>  huis klein appartement in Utrechtse wijk Zuilen
>  huishouden sinds half jaar samenwonend met portugese 

Isabel (�0)
>  Bruto jaarsalaris (o.b.v. 24-urige werkweek): 22.8�5 

euro  

’i ’i> tEkst 

eLLIS  eLLenBrOeK

> foto 

JerOen vAn KOOTen (L) 

BerT  JAnSSen (r)


