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Nieuwe hoogleraren
maken nieuwe
materialen

AOG levert echt maatwerk. Zo gaf een
aantal deelnemers aan dat het soms lastig was
om het geleerde te vertalen naar de praktijk.
Toen hebben we samen het concept
‘werkateliers’ ingesteld, waarbij deelnemers
van verschillende teams gericht specifieke
vraagstukken oppakten.
Die aanpak heeft goed gewerkt.
John van der Vegt,
voorzitter College van Bestuur,
ROC van Twente
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M

et een rode baret liep Cisca Wijmenga voorop tijdens
haar eerste opening van het academische jaar. Ook de
andere professoren togen roodgemutst naar de Martinikerk. Eensgezind. Uit protest tegen ministeriële bezuinigingen ten gunste van de bètawetenschappen. Want, zo citeerde de
kersverse rector een Afrikaans spreekwoord: If you want to go fast,
go alone; if you want to go far, go together.
Samenwerken, zoals ook collegevoorzitter Jouke de Vries dat schetst
in zijn plannen voor een Universiteit van het Noorden, en nieuwe
kennis ontwikkelen voor een betere toekomst is een rode draad in
deze herfsteditie van Broerstraat 5.
Het rood, gespeld op de academische hoofddeksels, staat dan ook niet
alleen voor protest, maar ook voor passie. Voor hart voor de wetenschap. Dat gaat zelfs letterlijk op voor cardiologe en alumna Angela
Maas, die een nieuwe kijk ontwikkelde op hart- en vaatziekten bij
vrouwen. Maar ook voor de juriste die vurig een betere bescherming
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van de consument bepleit en de filosoof die de hippe slimme stad in
een kritisch daglicht zet. In het openingsverhaal belijden scheikundehoogleraren Marleen Kamperman en Moniek Tromp hun liefde
voor de wetenschap en voor het ontwikkelen van nieuwe materialen
voor een duurzame toekomst.
Douwe Draaisma kijkt wegens zijn emeritaat op ons verzoek juist
terug, maar nieuwe boeken liggen alweer in het verschiet. En toch,
kijken de meeste alumni – en dus ook Broerstraat 5 – graag terug
op hun Groningse studententijd. Zoals Koen Schuiling, de nieuwe
burgemeester van de stad waar hij als eerstejaars aanvankelijk geen
kamer kon vinden. Vele andere alumni vonden in de afgelopen vijftig
jaar onderdak in de drie beroemde studentenflats in Selwerd. Hun
nostalgische herinneringen en fotomateriaal zijn hilarisch.
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Beiden zijn jonge hoogleraren scheikunde aan het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM) en
beiden kwamen ze in 2018 naar de RUG. Behalve dat ze nieuwe materialen ontwikkelen, hebben
Moniek Tromp en Marleen Kamperman nog meer gemeen: ze treden graag als wetenschapper naar
buiten én worden gezien als rolmodellen.
BERT PLATZER

REYER BOXEM

ONDERZOEK

WWW.RUG.NL/STAFF/MONIEK.TROMP
WWW.RUG.NL/KAMPERMAN-GROUP

Laten zien dat het kan

O

m met dat laatste te beginnen:
wie zijn hun eigen rolmodellen?
Moniek Tromp en Marleen
Kamperman blijven het antwoord
schuldig. ‘Ik heb echt geen idee’, zegt Tromp.
‘Dat wordt me altijd gevraagd, maar ik had
niet echt een rolmodel. Ik heb laatst mijn
moeder genoemd. Zij werkte ook altijd en
was er thuis ook, maar dat was niet binnen
het vak.’ Ook Kamperman haalt haar schouders op: ‘Ik heb nooit in een onderzoeksgroep
voor een vrouwelijke hoogleraar gewerkt of
zo.’ Als dat niet het wezenskenmerk is van
het ware rolmodel voor vrouwelijke bètawetenschappers: rustig je eigen gang gaan in
de mannenwereld die de bètawetenschappen
met name vroeger waren en je daar pas
achteraf over verbazen – waarover later meer.

Duurzame katalysatoren
Tromp en Kamperman richten zich aan de
RUG op het maken van nieuwe materialen,
maar doen dat beiden vanuit een andere
insteek en voor verschillende toepassingen. Tromp houdt zich als hoogleraar
Materiaalchemie met anorganische materialen bezig: materialen die metalen
bevatten, zoals metaaloxides en zouten.
‘We gebruiken ze voor batterijen, brandstofcellen en als katalysatoren om uitlaatgassen van auto’s op te schonen of bepaalde
chemicaliën of medicijnen te maken’, legt
Tromp uit. ‘Veel katalysatoren die in de
zware industrie worden gebruikt, zijn ooit
ontwikkeld toen er nog niet werd nagedacht over de gevolgen voor het milieu. Ze
zijn bijvoorbeeld gebaseerd op schaarse
edelmetalen als palladium en platina,
grondstoffen uit politiek instabiele gebieden
of produceren toxische bijproducten, afval.
Om daarvan af te komen, proberen we duur-
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Moniek Tromp (1977)
studeerde scheikunde aan de Universiteit
Utrecht, waar ze in 2004 cum laude
promoveerde. Ze werkte als onderzoeker
en gasthoogleraar aan de University of
Southampton en was als hoogleraar
verbonden aan de Technical University
Munich en de Universiteit van Amsterdam.
Sinds juni 2018 is ze aan de RUG hoogleraar
Materiaalchemie bij het ZIAM.

Marleen Kamperman (1979)
studeerde scheikunde aan de RUG
en promoveerde in 2008 aan Cornell
University in Ithaca, New York. Ze werkte als
postdoctoraal onderzoeker aan het Leibniz
Institute for New Materials in Saarbrücken
en als universitair docent en hoofddocent
aan Wageningen UR. Sinds september 2018
is ze hoogleraar Polymer Science bij het
ZIAM van de RUG.

zamere katalysatoren te ontwikkelen, op
basis van grondstoffen die wel voldoende
in de natuur aanwezig zijn of processen te
ontwikkelen die minder afval produceren.’
Een belangrijk deel van haar onderzoek
bestaat uit het zelf ontwikkelen van technieken om de onderzochte materialen te bekijken en te karakteriseren. Tromp ontwikkelde daarvoor bijvoorbeeld een eigen spectrometer, gebaseerd op röntgenstraling.
‘Zoals je met röntgenstraling botbreuken
kunt bekijken, gebruiken wij röntgen om
te kijken naar atomen en moleculen, en te
onderzoeken hoe ze onder verschillende
omstandigheden reageren. Zo kunnen we de
structuur en elektronische eigenschappen
van materialen karakteriseren. Voor metingen met röntgenstraling moesten we altijd
naar zogenoemde synchrotrons, grootschalige faciliteiten in bijvoorbeeld Frankrijk,
Zwitserland of Engeland. Maar omdat het
niet gegarandeerd is dat je daar altijd tijd
krijgt toegewezen en het ver weg is, hebben
we nu zelf spectrometers ontwikkeld, die
we 24 uur per dag in ons eigen lab kunnen
gebruiken.’

Autoindustrie
Op die manier kan Tromp bijvoorbeeld
onderzoeken waarom bepaalde batterijen
exploderen en hoe het ontladen van batterijen werkt. ‘Aan de ene kant is het heel
fundamenteel onderzoek om naar dat soort
mechanismes te kijken, maar als je begrijpt
hoe dat werkt, heeft dat een hele praktische,
directe toepassing.’ Daarom werkt Tromp in

FOTO ELMER SPAARGAREN

Marleen Kamperman gaf afgelopen zomer
op de Universiteit van Noorderzon een
workshop ‘Magische moleculen'.

haar onderzoek veel samen met bedrijven uit
de auto-industrie en de katalyse-industrie,
zoals BMW en Varta.
Samenwerking met het bedrijfsleven? Hoe
gaat Tromp om met een dergelijk – voor
sommigen – heet hangijzer? De vraag is nog
niet gesteld, of er klinkt al besmuikt gelach.
‘Ja, omdat je het een heet hangijzer noemt’,
zegt Tromp. ‘We werken nu met een groot
bedrijf aan een katalysator die ze volgend
jaar in hun fabriek moeten hebben. Omdat
ze dat zelf niet kunnen, komen ze bij ons
voor de fundamentele kant van het onderzoek. Je moet goede afspraken maken en op
je strepen blijven staan, maar dat kunnen we
onafhankelijk uitvoeren. Je moet zorgen dat
je je eigen ding kunt doen en kunt publiceren. Dat is voor aio’s en postdocs natuurlijk
heel belangrijk.’

Onderwaterlijm
Kamperman houdt zich oneerbiedig gezegd
bezig met plastics, zoals de lange, organische moleculen die polymeren zijn in de
volksmond vaak worden genoemd. ‘Ik kijk
naar zachtere materialen die geschikt zijn
voor onder meer biomedische toepassingen.

‘

Mijn focus ligt nu op lijmen die goed hechten op natte oppervlakken. Die kunnen bijvoorbeeld in het menselijk lichaam worden
gebruikt, om wonden te lijmen in plaats
van te hechten. Momenteel werk ik ook aan
een projectvoorstel met zeewier. Dat wordt
gekweekt door het aan de touwen te binden
waarop het moet groeien. Alleen verliezen
de kwekers rond de tachtig procent van het
zeewier, omdat het heel makkelijk loslaat.
Dus zijn ze op zoek naar lijmen om de kleine
zeewierplantjes vast te plakken. Daarbij is
het belangrijk dat die lijm niet schadelijk is
voor het milieu, want die touwen hangen in
het water.’
Voor haar onderzoek laat Kamperman zich
graag inspireren door de wonderen der
natuur. ‘Veel organismen kunnen zich heel
goed op natte oppervlakken hechten, zoals
mosselen. Zij brengen een soort orgaantje

naar buiten om een plekje op het oppervlak
te zoeken om aan te hechten. Terwijl dat
orgaantje ertegenaan staat, wordt daarin een
draadje van eiwitlijm gemaakt. Vervolgens
trekt dat orgaantje zich terug in het lichaam
en zit de mossel met dat draadje aan de
rots vast. Ik kijk naar de chemische samenstelling van die lijm: wat voor eiwitten
zitten daarin en wat is er zo speciaal aan
dat het zo’n goede lijm is? Dat proberen we
op een slimme manier in synthetische polymeren na te maken, zonder dat het zo ingewikkeld wordt als in de natuur zelf, want dat
is voor onze toepassingen vaak niet nodig.’

Zwanger voor de collegezaal
Dat klinkt alsof Kamperman helemaal niet
‘regelmatig maar wat aankloot, in de hoop
dat er iets goeds uitkomt’, zoals ze afgelopen winter in de Volkskrant schreef. In
haar column ‘Ik ben hoogleraar, maar weet
nauwelijks hoe het zit’ gaf ze uiting aan haar
verwondering over haar kersverse hoogleraarschap. Ze kreeg er – understatement –
niet louter positieve reacties op. Ze zou

THE SURFACE ATOMS ARE REBELS; ONCE YOU EMPOWER THEM, THEY START GIVING YOU UNEXPECTED RESULTS
STELLING SUMIT KUMAR FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING
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Geen grijze mannen
Zo werken de basisschoolprogramma’s die
Tromp mede-ontwikkelt ook. Met bijvoorbeeld vrouwelijke kapiteins en piloten gaat
ze de klas in om de genderongelijkheid ter
discussie te stellen. ‘Dan merken we echt dat
kinderen zich nooit hebben voorgesteld dat
een vrouw ons werk kan doen’, zegt Tromp.
‘De genderbias wordt vier- of vijfjarige
kinderen al ingeprent en dan krijg je het er
ook niet meer uit, bijvoorbeeld met de verhaaltjes die hun worden voorgelezen. Ik heb
altijd gewerkt, maar mijn dochter zei op een
gegeven moment dat ze later moeder wilde
worden, dus dat ze er niet naast kon werken.
Terwijl ze thuis het goede voorbeeld had.’
Kamperman vertelt in haar outreachactiviteiten vooral over de diversiteit van de wetenschap. Afgelopen zomer stond ze bijvoorbeeld op de Universiteit van Noorderzon,
met haar workshop ‘magische moleculen’,
inclusief proefjes. ‘Als je ziet hoe leuk kinderen dat vinden, dan maakt het echt niet
zoveel uit of ze het helemaal hebben begrepen. Ik vind het heel leuk om uit te dragen
dat er zo veel verschillende wetenschapsgebieden zijn en doordat ik dat verhaal
vertel, zien kinderen dat wetenschappers
niet alleen grijze mannen in witte jassen
zijn.’

WIJMENGA’S WERELD
OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS

Thuis op mijn alma mater

T

waalf en half jaar geleden kwam ik terug in Groningen. Ik werd hoofd van de
afdeling Genetica van het UMCG en hoogleraar aan mijn eigen alma mater. Ik
kwam weer thuis. Daar moest ik aan denken toen ik op 2 september door de
stad liep in het cortège, op weg naar de Martinikerk in mijn nieuwe rol als
rector magnificus van mijn eigen universiteit.
Natuurlijk was ik gespannen. Voor het eerst de opening van het academische jaar
uitvoeren is niet niets. Tegelijkertijd besefte ik hoe bijzonder deze universiteit is:
prachtig verankerd in de stad. Nergens heb ik dat gevoel zo sterk gehad. Toen ik in juni
de terugkomdag voor alumni bezocht, hoorde ik dat ook van vrienden die hiervoor naar
Groningen waren gekomen. We zijn weer thuis, zeiden ze. Dat gevoel deel ik.
In 1983 ging ik in Groningen biologie studeren met de nadruk op de medische vakken.
Toen al was ik geïnteresseerd in de vraag waardoor ziekten ontstaan. Het hoofd van de
afdeling Genetica vroeg of ik wilde meedoen aan een cursus voor geneeskundestudenten. Er was toen net ontdekt dat bepaalde veranderingen in het DNA kanker kunnen
veroorzaken. Ik zat op het puntje van mijn stoel en wist: dit is wat ik wil gaan doen. Ik
wil weten hoe de mechanismen van ziekten werken. En hoe dat moleculair zit. Mooi hoe
iemand zonder het te beseffen zo’n grote invloed kan hebben op je leven.
Jaren later werd ik zelf hoofd van de afdeling Genetica. Ik vergeet nooit hoe ik in mijn
eerste jaar een subsidie binnenhaalde voor Lifelines. Toen mijn partner en ik die dag op
de Vismarkt een flesje wijn gingen kopen, liepen we rector Frans Zwarts tegen het lijf.
“Jullie hebben wat te vieren,” zei hij meteen. Dat hij wist van die subsidie en er trots op
was, vond ik fantastisch. Hij bevestigde mijn gevoel dat deze universiteit in feite één
grote familie is.
De Spinozapremie was een hoogtepunt in mijn academische loopbaan. Daardoor kon ik
mijn onderzoek verder uitbreiden en veelbelovende onderzoekers aannemen. Dat onderzoek gaat gewoon door. Ik zal een dag per week betrokken blijven bij mijn promovendi,
die razend interessant onderzoek doen, met onder andere minidarmpjes. Toch heb ik
ervoor gekozen zelf een andere weg in te slaan. Toen deze vacature voorbijkwam,
besefte ik dat de functie van rector bij mij zou passen als een goede jas. En dat is ook zo.
Ik zal soms even moeten zoeken naar de knopen en het riempje, maar het voelt goed.
Tijdens die opening van het academisch jaar ging het vooral over big data en digitalisering. Een thema dat de komende jaren absoluut op onze strategische agenda moet
staan. Ook lieten alle sprekers blijken hoeveel baat ze hebben bij samenwerking met
anderen. Dat is ook mijn ervaring: echt spannende dingen gebeuren op het snijvlak van
totaal verschillende disciplines. Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage te gaan leveren aan
de discussies over de toekomst van de universiteit. Er breken mooie, spannende tijden
aan en ik ben blij dat ik als alumna daar mede invulling aan mag geven.
Cisca Wijmenga, rector magnificus
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zichzelf, als vrouwelijk rolmodel nota bene,
onderuithalen.
Het brengt ons terug bij het thema ‘vrouwen in de exacte wetenschappen’. Hoewel ze
het zelf zonder rolmodellen deden, vinden
Kamperman en Tromp het geen probleem
dat ze als zodanig worden gezien. Tromp:
‘Veel vrouwen zeggen bijvoorbeeld dat ze niet
in de academische wereld verdergaan omdat
ze daar geen andere vrouwen als hoogleraar
zien, dus is het blijkbaar te moeilijk. Negen
jaar geleden was ik de eerste vrouwelijke
hoogleraar aan de chemiefaculteit van de
Technische Universiteit in München en ik
stond zwanger voor de collegezaal. Sommige
collega’s vonden dat echt vreselijk. Die vonden dat ik naar huis moest. Maar studenten
vonden dat juist heel fijn om te zien, dat het
gewoon kan.’

ALUMNUS IN DENEMARKEN

ROSKILDE

ELLIS ELLENBROEK

MARIUSZ PAZDZIORA

BUITENLAND

E

en avonturier is hij niet. Maarten
van Wijhe had dan ook geen internationale ambities. Maar nu hij in
Denemarken is beland, is hij van
plan nog lang te blijven.

Klopt, beaamt Maarten van Wijhe. Het
Deense Roskilde is vooral bekend van het
jaarlijkse rockfestival. ‘Tijdens het festival
zie je hier de tenten en de slaapzakken in
de hal staan. De meeste niet-Denen weten
niet eens dat Roskilde een universiteit heeft.’
Sinds januari 2018 werkt Van Wijhe aan die
universiteit.
Maarten (30) is RUG-alumnus dankzij zijn
proefschrift. Hij studeerde biomedische
wetenschappen in Nijmegen en promoveerde
in Groningen op een onderzoek dat vooral
plaats vond bij het RIVM te Bilthoven. ‘De
universiteit Groningen heb ik heel weinig
gezien.’ Van Wijhes promotie, september
vorig jaar, was een pittige bijdrage in het
antivaxxersdebat. Van Wijhe leidde uit historische statistische gegevens af dat dankzij
zeven Rijksvaccinatieprogramma’s tussen
de 6.000 en 12.000 sterfgevallen voorkomen
zijn onder kinderen en jongvolwassenen
geboren tussen 1953 en 1992.
In Roskilde ligt de focus van de postdoc
ook weer op oude epidemieën, bijvoorbeeld
van de Spaanse griep uit 1918. Hij werkt
daarnaast bij het Statens Serum Institut in
Kopenhagen, het RIVM van Denemarken,
waar hij meedoet aan een Europees onderzoek naar een luchtwegvirus.

liefde, Thomas, ontmoet via Tinder. ‘Het
maakt het leven een stuk interessanter.’

MAARTEN VAN WIJHE:

Zijn lessen Deens heeft hij net weer opgepakt. Als het aan hem ligt blijft hij nog
lang in Denemarken. Het is een prettig land
voor de LHBTG-plus-gemeenschap, vindt
Maarten, zelf bi. ‘Ruimdenkend en geëmancipeerd. Helaas zijn ze niet zo vriendelijk voor
asielzoekers.’

‘De Denen
genieten meer
van het leven’

Op culinair gebied zijn er ook bevindingen:
‘Biologische producten zijn hier uitzonderlijk simpel te verkrijgen. Kasten vol in bijna
elke supermarkt. En niet eens veel duurder.
Voor een biologische courgette betaal je in
Nederland twee, drie keer de prijs van een
normale. Maar als je, zoals ik, dacht dat het
hier een visland is, kom je bedrogen uit. Het
is meer een vleesland. Er zijn veel varkens.’

een burgerservicenummer of in het openbaar vervoer.’ De eerste maanden woonde
Van Wijhe bij zijn familie, nu heeft hij een
kleine nieuwbouwflat in Kopenhagen, dertig
kilometer van Roskilde. En ook een nieuwe

Denen genieten volgens Maarten meer van
het leven dan Nederlanders. ‘Om een voorbeeld te geven: In Nederland eindigt een
werkdag vaak pas om of na vijf uur. De meeste
mensen hier gaan om een uurtje of vier, half
vijf richting huis.’

Hoe de Denen tegen vaccineneren aankijken?
Hij heeft zich er nog niet echt in verdiept.
‘Wat ik weet is dat de vaccinatiegraad vergelijkbaar is met die in Nederland. En dat ze in
Denemarken geen biblebelt hebben.’
Zijn huidige baas, een Deense, ontmoette
hij op zijn eerste congres als promovendus.
Hij besloot het contact warm te houden.
Denemarken zou een goede vervolgstap kunnen zijn. ‘Ik ben niet zo’n avonturier en in het
buitenland gaan werken is toch redelijk avontuurlijk. Maar ik heb een tante en wat vrienden in Denemarken. Zij konden mij wegwijs
maken, bij bijvoorbeeld het aanvragen van

‘

IT IS USEFUL TO BE PERSISTENT IN YOUR FLEXIBILITY, OR FLEXIBLE IN YOUR PERSISTENCE
STELLING KIKI DE JONGE FACULTEIT GEDRAGS- & MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Raadhuis Roskilde

’
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Vorig jaar werd Jouke de Vries de nieuwe bestuursvoorzitter van de RUG. Tijd voor een interview.
Hij barst van de ideeën en spreekt vol overgave over zijn plannen voor de Universiteit van het Noorden.
Ook alumni kunnen aan die plannen bijdragen, is zijn overtuiging.

MARJAN BROUWERS

REYER BOXEM

ONDERZOEK

WWW.RUG.NL/BENOEMING-JOUKEDEVRIES

Jouke de Vries

voorzitter van het College van Bestuur

‘Zo staan we samen sterk’

J

ouke de Vries (1960) werd geboren in
Deersum, groeide op in Balk en heeft
mooie herinneringen aan zijn jeugd
tussen de bossen en de Friese meren.
Toch liet hij in 1979 Friesland achter zich om
politieke wetenschappen te gaan studeren
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). ‘Ik
ben naar de voorlichtingsdagen van Nederlandse taal- en letterkunde in Groningen
geweest en had me aangemeld voor de School
van Journalistiek in Utrecht, maar vond
politieke en bestuurlijke vraagstukken toch
het meest interessant. Amsterdam beviel me
goed, al duurde het even voordat de colleges
begonnen: door bezettingen lag alles de
eerste drie weken stil.’

Leiden en Den Haag
De Vries studeerde in 1984 af bij
Bestuurskunde en haalde zijn eerstegraads
onderwijsbevoegdheid. ‘Je moest alles kunnen, want de arbeidsmarkt was bepaald niet
rooskleurig.’ Toch kon hij al snel als wetenschappelijk assistent aan het werk bij
Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.
‘Die studie moest nog helemaal worden
opgebouwd. We gingen kleinschalig van
start op het Rapenburg. Zelf liep ik vaak een
paar boeken voor op de studenten.’
Hij promoveerde, werd UHD en in 1989
hoogleraar Bestuurskunde. In datzelfde
jaar vroeg de rector of hij een campus in
Den Haag wilde opzetten. ‘Ik heb meteen
ja gezegd, niet wetende wat me te wachten
stond. Zo’n proces verloopt met horten en
stoten, maar inmiddels staat die campus er
alweer negentien jaar en studeert 25 procent
van de Leidse studenten in Den Haag.’
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Friese plannen
Op een gegeven moment raakte De Vries
betrokken bij de plannen van drie Randstedelijke rectoren met een Friese achtergrond om, op verzoek van de Commissaris
van de Koning in Leeuwarden, een soort
netwerkuniversiteit te stichten. ‘Er leefde
in Friesland een licht ongemak omdat de
provincie geen eigen universiteit meer had.
In 2011, twee eeuwen na de sluiting van de
universiteit van Franeker, is de stichting
University College Friesland opgericht met
Frans Zwarts, oud-rector van de RUG als
directeur.’
Na vijf jaar nam de RUG de leiding en
werd De Vries hoogleraar Governance and
Public Policy en decaan van de Friese campus. ‘Het moest een volwaardige faculteit
worden, met jonge studenten, een masterprogramma en een graduate school. Ik had
dus iemand nodig die mijn plannen kon
narekenen op basis van de Groningse modellen. Dat werd hoofd corporate control Hans
Biemans, mijn nieuwe collega in ons huidige
College van Bestuur. Samen met directeur
Bedrijfsvoering Piet Bouma hebben we aan

de basis gestaan van het UCF, de elfde faculteit van de RUG.’

Flinke stap
Toch nog onverwacht verliet De Vries zijn
Leeuwardense faculteit om bestuursvoorzitter van de RUG te worden. ‘Ik ben redelijk
ambitieus en zo’n kans doet zich niet zo vaak
voor.’ Groningen was nieuw voor hem, maar
hij merkte al snel dat de universiteit en de
stad veel op Leiden lijken. ‘Groningen heeft
net zo’n compacte, levendige binnenstad met
veel studenten en nog meer fietsen. Een
verschil is dat de lijnen hier korter zijn en de
sfeer informeler.’
Een cultuurshock was de terugkeer naar het
Noorden zeker niet, maar wel een flinke stap.
‘Ik heb altijd veel gereisd, afstand zegt me
niets. Maar mijn partner werkte in Leiden en
moest ontslag nemen en hoewel onze kinderen volwassen zijn, is het toch wennen als je
ouderlijk huis wordt verkocht. Maar goed, we
wonen nu fijn in Zuidlaren, een gezellig dorp
waar de uitnodigingen van de buren vanaf de
eerste dag binnenkwamen. In de Randstad
duurt het veel langer voordat je de mensen in
je straat leert kennen.’

Zoeken naar evenwicht
Een absoluut hoogtepunt in zijn eerste jaar
was de uitreiking van een eredoctoraat aan
de voormalige secretaris-generaal van de
Verenigde Naties Ban Ki-moon. ‘Een geweldig mooie ceremonie was dat. Ook probeer
ik alle oraties van nieuwe hoogleraren bij
te wonen. Maar ik moest daarnaast het een
en ander oplossen. Zo ben ik een paar keer
naar China gegaan om de zaken rondom het
project Yantai af te ronden.’

‘We willen met bedrijven, overheden
en hogescholen een netwerk van
knooppunten creëren’

Vanaf zijn eerste dag is de collegevoorzitter
op zoek naar een evenwicht tussen langetermijnplannen en incidenten. ‘Ik zat hier
net toen we een besluit moesten nemen over
de accreditatie van Vindicat. Iets later was
er de poederbrief en bommelding bij het
Confucius Instituut, en vlak daarna het incident met de lift in het gebouw van Farmacie.’
Nu heeft hij weer te maken met de actualiteit. Niet voor niets droegen de hoogleraren
tijdens de opening van het academisch jaar
een rood vilten vierkant op hun baret. ‘We
moeten aan de slag met de bevindingen van
de Commissie Van Rijn over de verdeling
van gelden tussen alfa, bèta, medisch en
gamma. Als brede universiteit koesteren we
zowel wetenschappers die zich op een specifiek onderwerp concentreren, als onderzoekers die interdisciplinair samenwerken aan
maatschappelijke vraagstukken. Een ander
vraagstuk betreft de Kamerbrief van de
minister over internationalisering. Allemaal
thema’s die de komende jaren van belang
zijn.’

Alumni
Die thema’s komen zeker terug in de strate-

‘

gie voor de periode 2020-2025. De Vries heeft
medewerkers en studenten van harte uitgenodigd om mee te denken. ‘Je moet niet
alles zelf willen verzinnen. Voor de eerste
strategiesessie hebben zich vijfhonderd man
aangemeld. Ik hoop op creatieve ideeën:
waar gaan we heen, hoe gaan we onderwijs
en onderzoek inrichten, zijn we voldoende
toegerust voor de toekomst?’ Alumni
kunnen ook een bijdrage leveren. ‘Elke keer
als ik alumni spreek, hoor ik hoe razend trots
ze op de RUG zijn. Ik zou wel een speciale
strategiesessie voor alumni willen organiseren: met hun ervaring en kennis kunnen ze
een waardevolle bijdrage leveren. Gaan we
daarna in de stad iets leuks doen.’

Universiteit van het Noorden
De afgelopen tijd sprak De Vries geregeld
over de Universiteit van het Noorden. ‘Ik
vind de blik naar buiten even belangrijk als
onze verankering in de regio. We moeten
regionalisering en internationalisering aan
elkaar koppelen. Je hebt beide nodig. Als
universiteit houden we ons naast onderwijs en onderzoek bezig met valorisatie: de
vermarkting van wetenschappelijke kennis.

Daarvoor onderhouden we goede contacten met publieke en private organisaties
in de regio. We gaan niet overal universiteiten stichten, maar willen met bedrijven,
overheden en hogescholen een netwerk van
knooppunten creëren. Een soort innovatief
ecosysteem waar we allemaal van kunnen
profiteren.’
De RUG is actief in de hele regio: bijvoorbeeld
in Leeuwarden en Franeker, in het innovatiecluster van Drachten en bij Astron in
Drenthe. ‘De stad Groningen blijft de hoofdcampus, maar we richten ons ook op Drenthe
en Friesland en natuurlijk op Delfzijl en de
Eemshaven. Internationaal werken we steeds
meer samen met Oldenburg, Papenburg en
Hamburg en ook intensiveren we de contacten met de Scandinavische universiteiten.
Zo staan we samen sterk.’
De Vries is ook in gesprek met de hogescholen van het Noorden. ‘Dit is de eeuw
van de samenwerking. We kunnen ons niet
veroorloven elkaar te beconcurreren. We
verschillen van elkaar, maar we zijn wel
gelijkwaardig. Dat moet ook zo blijven.
Samen kunnen we als Universiteit van het
Noorden veel bereiken.’

DE TIJD IS RIJP DAT HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST EEN VROUWELIJKE CHEF-DIRIGENT AANSTELT
STELLING JOKE DRAAIJER FACULTEIT GODGELEERDHEID EN GODSDIENSTWETENSCHAP

’
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ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:
WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK

Willem Huberts
(1953) / Nederlands 1985 /
promotie 2017
Er moest iets
nieuws komen! –
Getuigenissen van
Nederlandse fascisten 1940-1950
Hun terugblik werpt ook licht op de
hedendaagse aantrekkingskracht
van nationaal-populisme, extreem
rechts en alt-right.
WWW.VANTILT.NL € 29,95
Janneke de Bijl
(1982) / wijsbegeerte 2008
Pogingen tot
zomer
Scherpe, humoristische en grijsgallige hersenspinsels van
cabaretière De Bijl.
WWW.SINGELUITGEVERIJEN.NL/NIJGHVAN-DITMAR

€ 20,–; e-book € 9,99

Constant Berkhout (1968) /
bedrijfseconomie 1994
Assortment and Merchandising
Strategy
Building a Retail Plan to Improve
Shopper Experience
MANAGEMENTBOEK.NL

€ 32,–;

e-book € 28,–
Mariëtte Smilde (1966) /
geschiedenis 2011
De entrepreneur. Een
geschiedenis van een familiebedrijf
Over wijlen grootaandeelhouder
Dirk Smilde van de Friese multinational Royal Smilde B.V. en
tevens RUG-sponsor via het Dirk
Smilde Fellowship
WWW.DESOFIST.NL € 24,50
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Joke Draaijer
(1960) / godgeleerdheid 2005
Landgoed als
leerschool –
Biografie van
Philip Dirk baron
van Pallandt van Eerde (1889-1979)
Idealist zette zich in voor wereldbroederschap, scouting en
natuurbehoud.
WWW.VERLOREN.NL € 35,–
Matheas Manssen (1973) /
informatica 1997
Op weg naar het slachthuis in
100 gedichten
WWW.PUMBO.NL € 16,99
Michael Riemens
(1964) /
geschiedenis 1995
‘Majesteit, U kent
het werkelijke
leven niet’
De oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens
WWW.VANTILT.NL € 29,95
Chrétien Schouteten (1944) /
scheikunde 1976, Annette van
Dijk (1949) / Nederlands 1974,
theologie 1988, promotie 2009 en
Greet Meihuizen-de Regt (1948) /
geneeskunde 1974, promotie 1984
Keerlicht – Over geluk in het
onderwijs
Aanknopingspunten voor discussie
uit de praktijk
WWW.GERARDSTOUT.NL

€ 12,50

Vreneli Stadelmaier
(1962) / bedrijfskunde 1985
Een slimme
meid is op
haar toekomst
voorbereid
Survivalgids voor jonge ambitieuze
vrouwen.
WWW.SHEMEDIA.COM € 15,–

Bert Westerink (1957) / rechten
1982
Onmachtig of Onmeunig
Een seizoen met FC Twente in de
Keuken Kampioen Divisie
WWW.WEBSHOP-STAANTRIBUNE.NL

€ 19,65
Hans van Tellingen
(1966) / sociale
geografie 1991
Waarom stenen
winkels winnen –
En webwinkels verliezen
Tegendraadse, maar goed onderbouwde visie op de retail
WWW.STRABO.NL € 24,95
Harry Woldendorp (1955) /
letteren 1979
De start-up professional
Ondernemen als loopbaanstrategie
WWW.SWPBOOK.COM € 22,50
Thomas Oudman
(1984) / promotie
2017 en Theunis
Piersma (1958) /
biologie 1984
promotie 1994
De ontsnapping van de natuur
– Een nieuwe kijk op kennis.
Hartstochtelijk pleidooi voor
een werkelijk duurzame
omgang met onze aarde,
genomineerd voor de shortlist
van de Jan Wolkersprijs
WWW.SINGELUITGEVERIJEN.NL

€ 20,99; € e-book € 13,99
Dirk Mulder (1953 /
geschiedenis 1980 en
Hein Klompmaker (1954) /
geschiedenis 1980
Uitgesproken! – Columns
2015-2018
Op RTV Drenthe uitgesproken
columns over Drenthe en de
Drentse cultuur
WWW.DRENTHEBOEKEN.COM

€ 11,50

FOTO ROGER CREMER

Joop den Besten (1954) / economie
1982
Bankiersleed en Andere Verhalen
Zeldzame kijk in de wereld van
corporate en investment banking.
WWW.BRAVENEWBOOKS.NL € 22,99

Koen Schuiling (60);
nieuwe burgemeester van
Groningen (VVD); studeerde
van 1978 tot 1984 rechten
en bestuurswetenschappen
(kandidaats) aan de RUG
en was daarna onder meer
wetenschappelijk medewerker
en wethouder in Groningen en
burgemeester van Den Helder
Speciale plek
Korrewegbrug (tegenwoordig
Gerrit Krolbrug) over het
Van Starkenborghkanaal.

AIN WONDRE STAD

‘Ik moet dicht op een
Olympisch record hebben
geroeid’

‘H

et eerste studiejaar woonde ik met twee vrienden uit
Raalte in Martenshoek. Wij zouden kamers huren in de
Steentilstraat, maar door wetten en praktische bezwaren
van de gemeente was het helaas niet gelukt deze nieuwe
kamers, boven een kachelzaak, tijdig op te leveren. Het werd een driekamerflat aan de Treubstraat in Martenshoek, de straat bestaat niet meer.
Met de trein, of in mijn roodbruine Peugeot 204 met stuurversnelling
gingen we vrijwel dagelijks naar college in Stad. Ik zeg vrijwel, want
hoewel trouwe volgers van de colleges, konden we door de verschrikkelijke
sneeuwman de eerste winter onze flat niet uit. Over die barre winter van
1978-1979 zijn nog boeken verschenen met ijzingwekkend fotomateriaal.
De noodgreep Martenshoek stond eraan in de weg dat ik lid werd van
Vindicat. Het tweede jaar werd ik wel lid, maar al snel bleek dat het
lidmaatschap mijn financiële draagkracht ver te boven ging. En overigens

‘

Groningen. Universiteit. Maar ook
talloze straten, huizen, bruggen, pleinen
waar herinneringen liggen. Bekende
oud-RUG-studenten vertellen over hun
speciale plek.
ELLIS ELLENBROEK

ELMER SPAARGAREN

vond ik een avond waarop met eten gesmeten werd en al het glaswerk
sneuvelde ook niet helemaal top, net zomin als op de Kroeg afgezeken
worden door jaargenoten van rechten die bij Vindicat de status van
ouderejaars hadden, terwijl ik nog feut was.
Het eerste jaar ging ik wel meteen bij roeivereniging Aegir, destijds nog
gevestigd bij de Oostersluis. Veel in de oefenbak om de slag te leren en
buffelen bij het trainen op de ACLO. De geur van de stomende douches waar
je je ingesopte lichaam ontdeed van het zweet, roep ik nog moeiteloos op.
En ik zal ook nooit vergeten dat ik in een skiff richting Korrewegbrug ging
en opeens een enorm binnenvaartschip op zag doemen dat recht op me af
voer. Jammer dat er geen officiële tijdwaarneming was, ik moet dicht op
een Olympisch record hebben geroeid om weg te komen. Bij Aegir raakte ik
geïnspireerd door ouderejaars die respect afdwongen met hun prestaties
en coachingkwaliteiten. Ik roei nog steeds, zij het thuis op mijn roeitrainer,
na het ontwaken.’

’

WHEN YOU COME OUT OF THE STORM, YOU WON’T BE THE SAME PERSON WHO WALKED IN (HARUKI MURAKAMI)
STELLING SAMIKSHA GHIMIRE FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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Charlotte Pavillon:

‘Consumenten
mogen niet gepiepeld
worden’
12
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Iemand koopt een nieuwe matras online. Een eenvoudige transactie. Maar wat als de koper het product binnen 14 dagen
retourneert? Het matras is een paar nachten getest en niet goed bevonden. De verkoper kan het product moeilijk
nogmaals als ‘nieuw’ aanbieden. Reinigen kost geld en maakt het er ook niet nieuwer op. En wie betaalt dat?
Kwesties als deze maken het consumentenrecht razend interessant voor Charlotte Pavillon.
GERT GRITTER

REYER BOXEM

ONDERZOEK

B

ovenstaand voorbeeld komt regelrecht uit de praktijk. Een consument had het matras voor ca. 1000
euro gekocht via de website van
een Duitse online handelaar en de folie eraf
gehaald. De winkel weigerde het bedrag
terug te geven en beriep zich op Europese
richtlijnen. Daarom kwam de zaak voor
het Europese Hof, dat de koper in het gelijk
stelde.

Is het nodig dat je tien broeken bestelt om
te passen en vervolgens negen terugstuurt?
Je kunt je afvragen of het recht om een onlineaankoop na 14 dagen te retourneren in zijn
huidige vorm goed werkt. Je ziet al wel dat
online-winkels hun producten duidelijker
etaleren op het internet, maar ook het consumentenrecht kan misschien helpen consumptie duurzamer te maken.’

Hygiëne

Pavillon ziet het als haar taak zowel consumenten als verkopers te wijzen op hun
rechten en plichten. ‘Mensen moeten minder
snel gepiepeld kunnen worden. Ook zzp’ers,
die qua juridische kennis en onderhandelingsmacht op consumenten lijken en daarom een aantrekkelijke prooi zijn voor kwaadwillende, sterkere marktpartijen.’ Ze pleit
ervoor de rechten van de consument, die
vaak de zwakke partij is, beter te beschermen door meer overheidsfinanciering van

‘Volgens het herroepingsrecht mag je online
aangekochte spullen binnen veertien dagen
retourneren,’ aldus Charlotte Pavillon, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder consumentenrecht aan de RUG. Ze pakt meteen
het Burgerlijk Wetboek erbij en zoekt vlot
en feilloos het betreffende artikel. ‘Dat geldt
trouwens niet voor verzegelde producten die
door de koper zijn geopend en mogelijk zelfs
gebruikt, als er – en ik citeer - “redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne” in het
geding zijn. Het Hof vond dat niet opgaan
voor matrassen, onder meer met de motivatie dat niemand weigert op een hotelbed te
slapen, ook al hebben daar misschien honderden anderen eerder op gelegen. Er wordt
niet per se afbreuk gedaan aan de gezondheids- en hygiëne-eisen. Iets soortgelijks zie
je bij kleding die online wordt besteld en
mensen thuis passen en dan mogen retourneren. Overigens kan dat ook leiden tot het
minder wenselijke geval van de jurk die eenmalig bij een galafeest wordt gedragen en
daarna teruggaat.’

Duurzamere consumptie
Het consumentenrecht is een dynamisch
vakgebied, waar steeds nieuwe diensten en
producten bijkomen. ‘Denk aan platforms
als Airbnb en Uber, maar ook social media.
Als je gebruik maak van de “gratis” diensten
van Facebook, “betaal” je het bedrijf met data
over jezelf en je omgeving. Maar wat gebeurt
daarmee als je stopt met Facebook?’ Pavillon
is ook geïnteresseerd in de effecten van consumptie op samenleving en milieu. ‘In de
wijk waar ik woon, rijden de bestelwagens
af en aan om spullen af te leveren of op te
halen. Je vraagt je af hoeveel extra kilometers
er door het online shoppen worden gemaakt.

‘

Brexit

Keuze voor recht
De ontwikkeling van Charlotte Pavillon
(1980) tot jurist was geen linea recta.
In eerste instantie studeerde zij IBIO
(internationale betrekkingen en
internationale organisaties) aan de RUG,
van 1998-2004. Zij volgde een stage bij
Directie Integratie Europa van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in een tijd waarin
de Europese Unie werd uitgebreid met
tien staten. Van nabij zag ze hoe de
juridische harmonisatie tot stand kwam: de
aanpassing van het nationale recht van al
die landen aan het gezamenlijke recht van
de EU. Ook merkte ze hoe groot de effecten
waren op consumenten. Toen besloot ze aan
een studie Europees en internationaal recht
te beginnen, in de avonduren, eveneens aan
de RUG. In 2005 studeerde ze cum laude af,
promoveerde er in 2011 en werd in 2018
hoogleraar. De Gratama Stichting kende
haar in dat jaar subsidie toe voor haar
onderzoeksvoorstel Wie zijn billen brandt,
moet op de blaren zitten. Houden sancties
in het consumentenrecht bedrijven op het
rechte pad?.

WWW.RUG.NL/STAFF/C.M.D.S.PAVILLON

toezichthouders en rechters. Veel regels die
bescherming bieden tegen oneerlijke praktijken en voorwaarden komen overigens van
de EU. ‘Die heb je niet als je iets bestelt
buiten de EU, bijvoorbeeld via het Chinese
internetbedrijf Alibaba. Het is een van de
vele verworvenheden die de Britten gaan
missen na de Brexit. Bijvoorbeeld de tarieven voor mobiel bellen: dat kan je straks veel
geld gaan kosten.’

Foto van pakketje
Hoe is ze zelf als consument? Zoals te verwachten hebben bedrijven aan Pavillon een
kwaaie als er een geschil is. ‘Ik trek meestal
aan het langste eind,’ lacht ze. Bij aankopen,
online of niet, adviseer ik alle correspondentie en bonnetjes te bewaren. Als ik zelf online
iets bestel en het product wordt afgeleverd,
maak ik, als er een beschadiging is aan de
verpakking en mogelijk de inhoud, meteen
een foto van het pakketje, liefst met de bezorger erbij. Dan heb je het bewijs. Ook als ik de
doos open, maak ik vaak een foto voor het
geval de inhoud niet compleet is. Als er een
conflict ontstaat, zal de rechter oordelen op
basis van het verzamelde bewijs.’

‘Chaperonne’
Pavillon heeft zowel de Nederlandse als de
Franse nationaliteit en is volledig tweetalig. Haar vader is Frans en haar moeder
Nederlands. Haar ouders wonen in Nice, waar
zij zelf ook lang heeft gewoond. Tegelijkertijd
heeft zij ook sterke Nederlandse, zelfs
Groningse, wortels. Ze is – zegt ze niet zonder trots – ‘een telg uit het geslacht Van Erp,
de Groningse drankenhandel’. Haar grootmoeder woonde aan het hofje aan de Oude
Kijk in ’t Jatstraat in het centrum. Als kind
kwam ze al vaak in Groningen en vond het
een leuke, levendige stad, vooral dankzij
de aanwezigheid van studenten. Hoewel zij
haar middelbareschooltijd in Frankrijk had
doorgebracht, besloot zij op haar zeventiende in Groningen te gaan studeren. ‘Mijn
ouders vonden dat wel moeilijk, maar
mijn oma was er gelukkig wel om als een
“chaperonne” een oogje in het zeil te houden,’
lacht ze. ‘Ik kwam vaak langs om koffie te
drinken en kon nog vier jaar van haar genieten, voor zij overleed.’

ALS ER TEGENWIND IS FIETS IK GEWOON WAT HARDER. (J.P. BALKENENDE)
STELLING ANNE HOBBELT FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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MEREL WEIJER

MEREL WEIJER

ONDERZOEK

WWW.RUG.NL/STAFF/R.M.WITTINGSLOW

De slimme stad:
doem- of droomscenario?
Ryan Wittingslow van het University College Groningen (UCG) is een man met een luide lach en veel talenten.
Wie zich in hem verdiept, ziet dat hij opereert op het kruispunt van filosofie, technologie, esthetica, urban
studies en wetenschapsgeschiedenis. Hoe is hij hier, in Groningen, eigenlijk terechtgekomen vanuit Sydney?
En wat is er zo interessant aan slimme steden?

15
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P

er toeval. Dat is hoe hij in Groningen terecht kwam. Hij
trouwde, zegde zijn baan op en ging op huwelijksreis naar
Europa. Onderweg verstuurde hij een aantal sollicitatiebrieven omdat hij graag in Europa aan de slag wilde. Aangeland in Bazel kreeg hij bericht dat hij was uitgenodigd om bij het
University College Groningen op sollicitatiegesprek te komen. Of
het te maken heeft gehad met zijn excellente cv of dat zijn bulderende lach de doorslag heeft gegeven is niet duidelijk, maar hij werd
aangenomen als assistent professor esthetica. Een mooie baan, maar
de titel omschrijft bij lange na niet zijn volledige takenpakket en
interesses.

Sinaasappelgeur
Wittingslow is eigenlijk meer geïnteresseerd in filosofie van de technologie. Hij
doet onderzoek naar Smart Cities, slimme
steden. Steden die vol zitten met allerlei technologische snufjes zoals camera’s, microfoons of sensoren die lichamen kunnen volgen. Deze technologieën en de data die ze
opleveren kunnen steden efficiënter maken.
Nederland heeft een aantal van de slimste
steden ter wereld. Groningen hoort daar ook
bij, maar Eindhoven spant de kroon. Stel dat
je daar uitgaat in Stratumseind, dan word je
gevolgd via het openbare adres van je telefoon. Je bewegingen worden gekoppeld aan de data van de camera’s
en microfoons en zo wordt gekeken of ergens mogelijk een onveilige
situatie ontstaat, of dat er bijvoorbeeld een gevecht gaat uitbreken.
Philips verstrekte Hue lights (van kleur veranderende lampen) aan
de gemeente, omdat uit onderzoek is gebleken dat het veranderen
van de lichtkleur ervoor zou zorgen dat mensen minder agressief
worden. Een andere studie, waaruit bleek dat mensen rustiger
werden van de geur van sinaasappels, werd uiteindelijk niet ingezet.
‘Het sprayen op mensen ging blijkbaar toch net iets te ver,’ vertelt
Wittingslow, gevolgd door een van zijn uitbundige lachsalvo’s.

Politieke parkbank
De meeste mensen zijn zich niet bewust van wat er allemaal
ontworpen wordt en ingezet in het publieke domein. Wittingslow
haalt parkbankjes aan als voorbeeld van het politiek laden van een
voorwerp. Deze zijn onderdeel van de publieke (en dus vrije) ruimte
en moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Maar er zijn steden waar
de banken een leuning in het midden hebben. Dit zorgt ervoor dat
mensen er niet op kunnen gaan liggen. Daklozen kunnen dan niet
meer in de publieke ruimte slapen. ‘Hiermee beperk je de vrijheid
van mensen en geef je “het ding” een politieke lading. Een onschuldig
object als een parkbankje is opeens een belangrijk punt in een fundamentele politieke en ethische discussie
geworden. Er zijn trouwens steden (in de VS
en in Canada) waar ze hiertegen in opstand
komen door de leuning van banken te halen
en door banken te ontwerpen die speciaal
gemaakt zijn om ook op te liggen.’

‘In hoeverre ben ik
verantwoordelijk voor
het lijden dat ik iemand
toebreng in de toekomst
door acties van nu?’

Controlerende technologieën

Waakzaam en kritisch

Wittingslow wil zijn studenten niet zozeer
leren in opstand te komen. Hij wil ze wel
leren waakzaam en kritisch te zijn. Dit doet
hij bijvoorbeeld in het college Exploring
Challenges of Modern Societies. Daar krijgen
studenten een actuele uitdaging, zoals
klimaatverandering, voorgeschoteld en
krijgen ze vanuit verschillende disciplines college hierover. De disciplines zijn natuur- en levenswetenschappen, economie, psychologie,
letteren en filosofie. Dat laatste is zijn pakkie an. Wittingslows laat
zijn studenten nadenken over vragen als: In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor het lijden dat ik iemand toebreng in de toekomst
door acties van nu, zoals bijvoorbeeld het gebruik van plastic? Mag
zo iemand in de toekomst boos op mij zijn? Vragen dus over morele
acties en claims in de tijd. De studenten hoeven van hem geen
antwoord te vinden. ‘Wat ik wil doen is hun breinen openstellen.’

Angsten samenleving

Voor Wittingslow geeft de science-fictionserie Black Mirror op
De nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat de uitgaansstraat
Netflix een goede diagnose van de angsten van een samenleving.
een veiliger plek wordt. Klinkt goed, zou je zeggen. Maar er zit ook een
‘Pessimistisch? Ja. Maar pessimisme is bruikbaar gereedschap. Het
probleem aan volgens Wittingslow. Deze systemen worden namelijk
maakt je sneller kritisch. Zwartgallig? Ja, maar dat zorgt er juist
niet in gezamenlijkheid ontworpen en gemaakt. Ze zijn ook niet
voor dat mensen gaan nadenken.’ Dat is ook wat hij zijn studenten
gemaakt met een worst-casescenario in het achterhoofd. Het
wil mee geven. Er is uiteindelijk geen goed of fout. Ook
zijn voor de ontwerpers simpelweg gebruiksvoorwerniet in de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
pen. Maar wanneer deze voorwerpen in het publieke
Technologische vooruitgang is niet meer te stopUCG
domein gebruikt worden, krijgen ze een politieke
pen. Volgens Wittingslow is het belangrijk om
lading. ‘Zolang we leven met een regering
met een open en kritische blik te blijven
Het University College Groningen (UCG)
die niet vijandig is tegen zijn bevolking,
kijken. ‘Kijk naar wat er gebeurt en wees je
is een kleinschalige Engelstalige faculteit van
is er niks aan de hand; maar wordt dit
bewust van wat er gebeurt en waarom. Doe
de RUG voor gemotiveerde en maatschappelijk
anders en zou je in opstand willen komen,
nooit zomaar onnadenkend mee. Laat
geëngageerde studenten.
dan kunnen deze technologieën tegen je
ontwerpers en makers samenwerken.
In het eerste jaar van de driejarige studie Liberal
gebruikt worden.’ China is bijvoorbeeld al
Betrek je publiek, klanten of inwoners
Arts and Sciences maken studenten kennis met
heel ver met het ontwikkelen van controbij wat er ontwikkeld wordt en hoe het
verschillende disciplines en kiezen zij pas later
lerende technologieën. De regering wil in
wordt ingezet. En ga nooit alleen maar
een specialisatie in geesteswetenschappen,
2020 een sociaal kredietsysteem invoeren
uit van een best-casescenario. Slimme
maatschappij- en gedragswetenschappen,
voor alle 1,3 miljard Chinezen. Ze krijgen
steden zijn in theorie een fantastische
gezondheidswetenschappen of een
daarin plus- en minpunten toegewezen voor
vooruitgang, maar hou altijd de mogelijkvrij-samengestelde major.
hun kredietachtergrond, het nakomen van
heid van een doemscenario in je achterhoofd.’
www.rug.nl/ucg
contracten, maar ook voor hun gedrag en hun
vriendschappen.

‘

IN ORDER TO STUDY PARENTING IT IS NOT NECESSARY TO BE A PARENT, IT IS MORE IMPORTANT TO REMEMBER HOW IT IS TO BE A CHILD
STELLING ANNE-FLEUR VISCHER FACULTEIT GEDRAGS- & MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN
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SCANNING – EDDO HARTMANN

Ecoloog Raymond Klaassen peilt
vroeg in de ochtend gezenderde gele
kwikstaarten – bedreigde akkervogels –
uit in de omgeving van Muntendam.
Klaassen is gespecialiseerd in trekgedrag en habitatgebruik en verbonden
aan het interdisciplinair en internationaal ecologisch onderzoeksinstituut
GELIFES van de RUG.
Eddo Hartmann fotografeerde in
opdracht van de RUG en Noorderlicht
een aantal onderzoeksprojecten op het
gebied van landschap, natuur, landbouw
en ecosystemen. Het is de tweede
opdracht in de meerjarige samenwerking ‘Imagining Science’ tussen de
RUG en Noorderlicht, De opdracht een
bepaald wetenschapsgebied in beeld te
brengen sluit steeds aan bij het thema
van het Noorderlicht Fotofestival.
‘The Collective Landscape’ is te zien in
het Natuurmuseum Fryslân van
28 september 2019 tot en met
5 januari 2020 en maakt tevens deel
uit van het Noorderlicht 2019
Internationaal Fotofestival
‘TAXED TO THE MAX’.
NATUURMUSEUMFRYSLAN.NL
NOORDERLICHT.COM
WWW.RUG.NL/COLLECTIVE-LANDSCAPE

Al in haar Groningse studiejaren, in de jaren zeventig, zette Angela Maas zich in voor de rechten van de vrouw.
Tegenwoordig is zij voorvechter van het vrouwvriendelijker maken van de cardiologie. Afgelopen mei
verscheen haar boek Hart voor vrouwen en in 2020 is zij VN Vrouwenvertegenwoordiger.
KIRSTEN OTTEN

SHUTTERSTOCK

ONDERZOEK

De vrouw is geen kleine man

A

ls dochter van een huisarts met een praktijk aan huis, zag
Angela Maas al op jonge leeftijd patiënten komen en gaan:
‘Daar ontstond mijn fascinatie voor het fenomeen “patiënt”
en de overtuiging dat ik ook arts wou worden.’ Anders dan
de meeste klasgenoten op haar Utrechtse gymnasium, besluit Maas
in 1974 in Groningen te gaan studeren: ‘Ik had namelijk gehoord dat
het daar altijd feest was.’

socialisme was mijn beweging. In deze praatgroepen maakten we
ons sterk voor het lot van de huisvrouw. Dan werd de vraag gesteld:
“Kent iemand een huisvrouw?” Staken we allemaal onze hand op, ál
onze moeders waren huisvrouw… Gender-issues boeiden mij toen al
bovenmatig.’

En was dat ook zo?

‘Ik denk met veel plezier terug aan embryoloog A.G. de Wilde. Die
maakte al tekenend inzichtelijk hoe uit een eicel en een zaadcel organen ontstaan. Video bestond nog niet, maar voor ons als studenten
werkte dit minstens zo goed!’

‘Absoluut, maar na een blauwe maandag bij Albertus, was ik vooral
te vinden in bepaalde cafés en ‘fem-soc-praatgroepen’. Het waren
de jaren van de tweede feministische golf, en het feministisch-
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Zijn er docenten uit die tijd die u in
het bijzonder zijn bijgebleven?

‘Mijn eerste echte kennismaking met de cardiologie was tijdens een junior co-schap bij
prof. dr. Evert (Everhardus) van der Wall. Een
inspirerende man die goed aan het bed kon
doceren en ook de verlegen studenten erbij
wist te betrekken. Ik was gelijk enthousiast
over het vak, maar dacht toen nog dat het
veel te moeilijk voor me was.
Het werd vrouwen in die tijd ook niet echt
aantrekkelijk gemaakt om voor cardiologie
te kiezen: bij de meeste opleidingen mochten
vrouwen maar beperkt instromen. De cardiologische wereld bestond daardoor voornamelijk uit mannen – mannen die zich bogen over
“mannenproblemen”, zoals hartinfarcten en
aderverkalking. Die mannelijke patiënten
waren de hele dag druk aan het werk en
werden thuis vaak overvraagd door hun echtgenotes… zó werd dat onderwezen! Vrouwen
met hartklachten werden vaak weggezet als
hysterisch of vreemd.’

Maar toch besloot u ervoor te gaan.
‘Ik ben een kordaat en besluitvaardig type.
Steeds meer mensen – waaronder cardiologen in opleiding die ik ontmoette tijdens
mijn co-schappen op Curaçao – gaven aan
het echt een vak voor mij te vinden. En ik
vond het ook gewoon leuk om een mannenvak te kiezen. Een jaar na mijn afstuderen in Groningen kon ik beginnen aan
de specialisatie tot cardioloog in het St.
Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.’

FOTO JACQUELINE DE HAAS

Hoe bent u bij cardiologie
uitgekomen?

In het Radboudumc houdt u
cardiologische spreekuren speciaal
voor vrouwen. Raadt u dat andere
ziekenhuizen ook aan?
‘Absoluut. Naast fysieke verschillen zijn er
ook verschillen in hoe mannen en vrouwen
met hun klachten omgaan – genderspecifieke
zorg werkt veel doelgerichter en is daardoor
goedkoper. Zo blijven vrouwen vaak langer
rondlopen met hun klachten, soms met
ernstige gevolgen. Mannen zijn doorgaans
beter in het sec verwoorden van hun klachten. Vrouwen leggen meer emotie in hun verhaal en hebben vaak de neiging hun klachten
af te doen als stress. Artsen worden daardoor
soms op het verkeerde been gebracht.’

Maar stress kan wel degelijk leiden
tot hartklachten, schrijft u in uw
boek Hart voor Vrouwen.
Angela Maas (1956) studeerde van
1974 tot 1981 geneeskunde in Groningen.
Ze specialiseerde zich tot cardioloog in het
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In
2006 promoveerde ze aan het Radboudumc
op kalkafzetting in de bloedvaten op
mammogrammen. Voorjaar 2019 verscheen
haar derde boek, Hart voor vrouwen – een
informatief boek over hartproblemen bij
vrouwen. In de eerste plaats geschreven
voor vrouwen, maar ook zeer geschikt voor
partners, huisartsen en cardiologen.

Hoe ontstond die focus op het vrouwenhart?
‘Tijdens mijn opleiding leerde ik al dat vrouwen vaak “rare klachten” hebben, klachten waar geen verklaring voor was. En toen ik in
1988 aan het werk ging, liep ik daar zelf ook tegenaan: de uitslagen
van hartfilmpjes, hartkatheterisaties en fietsproeven klopten niet.
Patiënten vroegen steeds vaker, wat is er met mij aan de hand?
U weet het niet, hè? Dat was ook zo en dat frustreerde mij vreselijk.
Vanaf 1991 kwamen hart- en vaatziekten bij vrouwen langzaamaan
op de wetenschappelijke agenda. Voor het eerst werd duidelijk dat het
niet correct was om vrouwen standaard langs de mannelijke meetlat
te leggen. Want vrouwen zijn geen kleine mannen. Hun hart is inderdaad kleiner, maar de verschillen in hormoonhuishouding zorgen
bovendien voor een andere werking van dat hart en voor een andere
veroudering van bijvoorbeeld de hartspier en de (krans)vaten. Deze
verschillen zorgen ook voor afwijkende ziektebeelden.’

‘Zeker. Met name vrouwen op middelbare
leeftijd worden steeds vaker getroffen door
een hartinfarct waarbij stress een rol lijkt
te spelen. Het hormoonsysteem van de
bijnieren wordt door stress overgeactiveerd
en het vergroot de ontstekingsactiviteit in
het lichaam, waardoor de bloedvaten geprikkeld worden tot spasme. Deze spasmen
kunnen leiden tot een type II-hartinfarct.’

U bent een drukbezette vrouw.
Kent u zelf veel stress?

‘Zonder stress zou ik op de bank blijven
zitten en niets meer doen. Een beetje stress
houdt je aan de gang. Maar ik heb
geleerd keuzes te maken. Elke levensfase heeft zijn eigen
prioriteiten: de zorg voor de kinderen, carrière, aandacht voor je
gezondheid. En dat betekent soms dat andere dingen even niet
kunnen. Zo kies ik ervoor om geen diners bij mij thuis te organiseren:
leuk als anderen het doen, maar voor mij geeft het veel meer stress
dan plezier.’

En een bezoekje aan Groningen,
gebeurt dat nog wel eens?
‘In maart heb ik er nog de Aletta Jacobslezing gegeven, een hele eer.
Het is altijd fijn om in de stad te zijn en de RUG zet zich momenteel
echt goed in voor de vrouw in de wetenschap en op hoge posities.
De benoeming van Cisca Wijmenga als rector magnificus is daar
natuurlijk een mooi voorbeeld van. En dat artikel van Adriaan van
Voors in The Lancet, over medicatie voor vrouwen met hartfalen – het
maakte me echt trots toen ik las dat dat uit Groningen kwam!’

Kunt u een paar van die verschillen noemen?
Hart voor vrouwen
De cardioloog over het
vrouwenhart

‘Bij mannen zien we vaak op relatief jonge leeftijd al vernauwingen
in een of meer kransvaten. Dit is met een dotter- of bypass-operatie
meestal goed te behandelen. Bij vrouwen komen de vernauwingen
later en onder invloed van gevarieerdere factoren. Denk aan de menopauze, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, suikerziekte ... Bij
vrouwen zijn vernauwingen bovendien moeilijker te herkennen op
bijvoorbeeld een inspannings-ECG.’

‘

A PROMOTOR IS FOR A STUDENT WHAT A PHOTON IS FOR AN ELECTRON

WWW.SINGELUITGEVERIJEN.NL/
DEARBEIDERSPERS

€ 20,99 | E-book € 11,99

’
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Emeritus Douwe Draaisma:

‘Een goed verhaal ga ik
niet uit de weg’

MATHIJS DEEN

BARBARA DE BEAUFORT

ONDERZOEK

WWW.DOUWEDRAAISMA.NL

Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt vertelde Douwe Draaisma al in zijn boeken. Plotseling is
hij zelf met emeritaat. Mathijs Deen sprak op Texel met de vorser van het autobiografisch geheugen, die het
verstrijken van de tijd monter ondergaat en nog een paar boeken op stapel heeft staan.

D

ouwe Draaisma komt graag en
regelmatig op Texel, en nu hij met
emeritaat gaat, ligt het voor de hand
om niet meer op zijn werkkamer op
de Grote Kruisstraat af te spreken, maar op
het eiland. Ik vraag hem, terwijl we van zijn
gehuurde huisje door de Staatsbossen naar
zee rijden, waarom hij zo graag naar Texel
gaat, maar het antwoord daarop komt niet
erg van de grond. We rijden het bos uit en het
landschap dat zich ontvouwt spreekt ondertussen voor zich; het duinlandschap dat zo
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veranderlijk is als het geheugen, de onverstoorbare open horizon boven zee.

Terughoudend
Voor een psycholoog die een groot deel van
zijn carrière bezig is geweest met onderzoek naar het autobiografisch geheugen, en
dus naar de verhalen die mensen zichzelf
over hun eigen leven vertellen, reageert hij
opmerkelijk terughoudend op de op het oog
zo eenvoudige vraag waarom hij graag naar
Texel gaat. Maar als er één inzicht is dat

Draaisma als verkenner van de menselijke
geest heeft opgedaan, is het wel dat mensen,
als het om hun levensgeschiedenis gaat, zich
ook maar moeten behelpen met een verhaal
dat ze zichzelf vertellen, liefst met een kop en
een staart, een duidelijke lijn en een beetje
een prettig plot.
‘Als het gaat om de kennis van het innerlijk
leven en het daaraan expressie geven, kun je
veel beter bij schrijvers te rade gaan,’ zegt hij
even later als we ons in een strandtent geïnstalleerd hebben. ‘Die hebben vaak een seis-

‘Ik zou met die onverstoorbaarheid
al helemaal niet meer in aanmerking
komen mezelf op te volgen’

Goedgemutst
Dat Douwe Draaisma, ondanks zijn literaire
pen en het succes van de boeken die hij als
onderzoeker en hoogleraar schreef, zichzelf
buiten de literatuur plaatst, is opmerkelijk.
Als ik hem vraag om zich als schrijver te
typeren, houdt hij het erop dat hij gewoon
‘op goedgemutste wijze over ernstige dingen
kan schrijven.’
Dat goedgemutste schrijven leverde hem
hoge verkoopcijfers, tientallen vertalingen
en vier bekroningen op waaronder de Jan
Hanlo essayprijs en de J. Greshoff-prijs. ‘Ik
heb de mazzel dat ik van nature geïnteresseerd ben in een onderwerp dat zich ook bij
een groter publiek laat brengen,’ verklaart
hij. ‘Als ik uitsluitend geïnteresseerd was
geweest in zoiets als de temporele limieten
van het kortetermijngeheugen, dan was het
allemaal niet zo makkelijk gegaan als bij
herinneringen, of hoe een geheugen achteruit gaat als je ouder wordt.’

Onverstoorbaar
Want dat is waar Draaisma vooral over
geschreven heeft: wat mensen over zichzelf
vertellen en waar ze dat vandaan halen. Zijn
loopbaan als hoogleraar geschiedenis van
de psychologie is nu ook een verhaal geworden met een kop, een plot en een staart. Op
de vraag waar dat verhaal begint, komt hij
meteen bij zijn leermeesters terecht. Piet
Vroon natuurlijk (‘… die zei gewoon, toen
nog helemaal niets erop leek: “die Douwe
die wordt hoogleraar”. En ik zat op de achterbank, we waren op weg met een paar
studenten ...’), maar vooral Willem Hofstee,
die tot 2000 hoogleraar psychologie was in
Groningen. ‘Mijn leermeester Hofstee zei
ooit: “die Douwe lijkt me een onverstoorbaar
type”. En toen dacht ik: dat ben ik helemaal
niet, maar ik zou het wel willen zijn. En zo
geeft een beschrijving die iemand anders van
je geeft, toch een beetje een richting aan hoe
je je gedraagt en hoe je je voelt.’
Hoe kan dat?
‘Nou, je komt in je leven natuurlijk wel
mensen en gebeurtenissen tegen waarvan
je achteraf kunt zeggen: “dat heeft echt een

‘

vormend effect op mij gehad.” Dit was zoiets.
Hofstee nam me waar als iemand die blijkbaar onverstoorbaar zijn eigen gang gaat.
Daardoor ben ik er denk ik niet voor teruggeschrokken me ook bezig te houden met
onderwerpen die niet in de mode waren. Daar
heb je wel wat onverstoorbaarheid nodig.’

Al die eigenschappen
Hofstee gaf je dus een richtlijn: ‘als je deze
wereld ingaat, dan kan je je daar handhaven
door onverstoorbaar te zijn’.
‘Ja. En ikzelf ben ook dergelijke dingen tegen
mijn eigen studenten gaan zeggen. Hoewel
ik bij onverstoorbaarheid zou aarzelen,
omdat inmiddels het academische bestel
grondig veranderd is. Als je hoogleraar wil
worden en door een tenure-track heen moet,
dan moet je heel wat lijstjes afvinken. Ik zou
met die onverstoorbaarheid al helemaal niet
meer in aanmerking komen mezelf op te
volgen. Zou ik nu solliciteren, dan zou ik een
visie op leiderschap moeten hebben. Ik zou
de weg moeten weten in het Europese subsidiestelsel. Ik zou de tijd moeten nemen om
de nodige subsidievoorstellen te gaan schrijven, in de wetenschap dat je maar 5% kans
hebt ze gehonoreerd te krijgen. Een aantal
boeken zou ik zeker niet hebben kunnen
schrijven als ik mij zou hebben uitgespreid
over al die eigenschappen die nu voor een
hoogleraar nodig zijn.’

Niet te babbelzuchtig
Hoe ver de invloed van een leermeester kan
gaan, blijkt wel uit het feit dat Draaisma, al
mag hij het dan tot gevierd hoogleraar hebben geschopt, nog altijd alles wat hij schrijft
eerst in gedachten aan Hofstee laat lezen en
dan maar hoopt dat die hem niet te babbelzuchtig vindt.
‘Want een goed verhaal ga ik niet uit de weg,’
zegt hij. ‘Als ik mij inlees in een bepaald
onderwerp, dan kom je natuurlijk allerlei
verhalen tegen, en ik ben wel geneigd een
lijn voor mijn stuk te kiezen die door die
mooiste verhalen gaat ... dat is wel een beetje
een bekentenis.’
Is daar iets mis mee dan?
‘Nee,’ aarzelt hij. ‘Het zorgt in ieder geval
voor dat je gelezen wordt. Maar zou je strikt
wetenschappelijke eisen stellen, dan misschien wel.’

FOTO REYER BOXEM

mografische gevoeligheid voor wat er in hen
omgaat, meer dan psychologen. Daarom tref
je ook zoveel literatuur in mijn boeken aan.’

Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953)
studeerde psychologie en filosofie in Groningen.
In 1993 promoveerde hij in Utrecht op
De Metaforenmachine. Een geschiedenis van
het geheugen en keerde hij terug naar
Groningen, waar hij nog zes boeken schreef.
Aanvankelijk docent theorie en geschiedenis
van de psychologie aan de RUG, werd hij er in
2003 hoogleraar. Zijn boek Waarom het leven
sneller gaat als je ouder wordt is bekroond
met verschillende wetenschappelijke en
literaire prijzen.

Monter
We breken op. Onder het afrekenen laat hij
nog even weten dat hij het verstrijken van
de tijd monter ondergaat, dat hij hoopt dat
zijn geheugen voldoende standhoudt om
het komende decennium te kunnen blijven
schrijven (‘Bij de meeste Draaisma’s is na
hun 76e de muziek er wel uit’). De boeken die
hij nog gaat schrijven zullen gaan over vertrouwd aandoende onderwerpen als wanen
en hun onaangetaste logica, en kinderen met
imaginaire vriendjes. Maar op de vraag of hij
zich ooit aan fictie zal wagen, reageert hij
beslist afwijzend.
‘Dat heb ik een paar keer geprobeerd en dat
is niet gelukt,’ zegt hij. ‘Als mijn geest in de
vrijstand staat, dan draait het altijd op hetzelfde uit: Ik kan niet twee mensen introduceren of ze gaan met elkaar naar bed. Dat is
dan tegelijk het einde van het verhaal.’

FOR SOME THE TRANSITION TO ADULTHOOD IS A NEVER ENDING STORY
STELLING JARL MOOYAART FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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Alle ingestuurde verhalen
en foto’s staan op
www.rug.nl/alumni/selwerd.
Meer inzendingen naar
redactieB5@rug.nl
van harte welkom!

Vijftig jaar
Selwerd I, II en III
Ze zijn nog altijd een begrip, de drie studentenflats in de
Groningse wijk Selwerd. Een halve eeuw geleden trokken de
eerste bewoners erin. Op verzoek van Broerstraat 5 doken
huurders van weleer in foto-albums en hun geheugen en
kwamen met verhalen over hagelslagbeestjes, een telefoon
voor tweeëndertig mensen en brandslangwedstrijden. Een
enkele oud-bewoners doet een bekentenis.

M
L JA N AL SE
FOTO KA RE

FOTO ABELIE N NOORD AM-BO RGGRE VE

FOTO MA RC FET H

ELLIS ELLENBROEK

FOTO BER T KOR END
IJK
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The Blue, the Red en the Yellow heten
ze ook wel, vanwege de zomen op hun
gevels. Maar generaties studenten
kennen de studentenflats aan de
Kornoeljestraat, Esdoornlaan, en Duindoornstraat toch vooral als respectievelijk Selwerd I, II en III. Al vijftig jaar
markeert het drietal de skyline van de
noordelijke stadswijk Selwerd.

FOTO PET ER BAR TST RA

Een paar keer was er brand – vergeten
sigaret, of kortsluiting in een oude
pc. In 1970 of 1971, niemand weet
het meer precies, was het raak op de
bovenste verdieping van Selwerd I.
Marten van Calcar gokte op de lift om
zich uit de voeten te maken. De noodtrap – een smalle gegalvaniseerde
koker – zat verstopt. ‘Sommigen vonden
het nodig met koffers en kleren en
met platenspelers te vluchten.’
Is het waar dat de as van het nabij
gelegen crematorium op de vensterbanken lag als de ovens aan waren?
En hoe gingen de gevechten met de
brandslang? Elly Heun (begin jaren
tachtig, Selwerd I) schrijft dat op de
eerste warme dag van het jaar iedereen die de flat wilde betreden belaagd
en tegengehouden werd met etensresten (vooral vla) en de brandspuit.
Julius Cohen (1974-1980, Selwerd I)
zegt dat eerstejaars het mikpunt
waren. Bert Korendijk (jaren zeventig,
Selwerd II) rept van watergevechten
met andere verdiepingen. Lang duurde

‘
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315 huurders per flat, maakt vele
duizenden die er door de jaren heen
hun boeltje stalden. Jongens en meisje
van dichtbij, of – dankzij de internationalisering gaandeweg steeds vaker
– uit verre landen. Muren praten niet,
maar een oproep om herinneringen
te delen bracht heel wat belevenissen
boven.

de pret nooit. De huismeester draaide
de hoofdkraan dicht. De huismeesters
figureren in de nodige inzendingen,
bijvoorbeeld om hun winkeltje, waar
je bier, halfjes bruin, waspoeder en
muntjes voor de wasmachine kon
kopen. Ene meneer Dussel won een
grote prijs in de loterij, gaf een feest
voor de hele flat en verving zijn Opel
Kadett door een groene Mercedes.
Legendarisch zijn de telefoons die
je met tweeëndertig man deelde. En
natuurlijk de flatviezigheid, meer dan
eens resulterend in muizen, hagelslagbeestjes (wat het ook zijn moge) en
zelfs kakkerlakken. Elly Heun wilde
liever niet naar Selwerd. Een paar
weken na haar inhuizing vond Elly
‘de pannetjes van oma’ beschimmeld
terug op het balkon. Maar toen had
ze haar studentenflat al in haar hart
gesloten.
Altijd iemand in de buurt voor een
praatje, samen koken, eten of een
feest in de flatbar. Nachtenlang
Risken. Of juist stevig discussiëren
‘over hoe streng katholiek monseigneur Gijsen eigenlijk was’ (Marten van
Calcar). Bert Korendijk bezat een grote

zwart-wit-tv. Bij hem was het zoete
inval als de serie Swiebertje erop was.
Hans Almoes (Selwerd I, 1969) zat in
zijn flatperiode in de stoere-bink-fase.
Had hij zijn sleutel niet bij zich, dan
klom Hans via het raam van de buurman, buitenom langs de gevel, naar
zijn kamer op de zevende etage.
‘A great place to meet new people’,
mailt Marc Feth (2009-2012). Je deed
er vrienden op, scharrels, levenspartners of je ontmoette willekeurige
voorbijgangers, soms uit een totaal
andere wereld dan de jouwe.

A GOOD WAY TO SURVIVE WINTERS IN GRONINGEN IS HAVING EXCELLENT ROOMMATES TO SHARE TIME WITH AND WHO CAN COOK DELICIOUS FOOD
STELLING YAN XU FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

’
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flat sociale cohesie. Een nieuw wapen
tegen smeerpoetsen – het hoeveelste
zou het zijn? – is er ook. Een systeem
waarbij huurders zoveel mogelijk zelf
doen en studentmanagers rode,
oranje en groene kaarten uitdelen
voor de schoonmaakprestaties. Over
het belonen van uitblinkers, bijvoorbeeld met pizza’s, wordt nagedacht.

Huismeester Tiebolt Cusiël (geen
winkeltje meer) houdt sinds 2001
namens Lefier toezicht op the Red,
the Yellow en the Blue. De student
van nu is een individualist, zegt hij. ‘Ze
weten vaak niet wie naast hen woont.’
Hopelijk stimuleert het gloednieuwe
buurtrestaurant op de begane grond
van de net gerenoveerde DuindoornFOTO LEFIER

FOTO MARC FETH

Marc Feth, zelf Duitser, had een afdeling vol Chinese studenten. Hij hing
bordjes op die hij in het Chinees liet
vertalen: Etensresten a.u.b. niet in
de pisbakken. Een belendende afdeling wilde toen ook van die Chinese
bordjes.

Marc woonde tussen 2009 en 2012
naar genoegen in alle drie de flats,
tot bedwantsen zijn nachtrust
verstierden. Selwerdliefde heeft
doorgaans grenzen. Op zeker moment
wint het verlangen naar een stekkie
met meer privacy. Voor flatfossielen
geldt dat niet. Volgens flateigenaar
woningcorporatie Lefier zijn er nog
tientallen van zulke fossielen.
Studeren doen zij al lang niet meer,
maar ze bleven om wat voor reden dan
ook hangen in de flat. Met de recente
introductie van campuscontracten
hoopt Lefier een eind te maken aan
het verschijnsel. Die contracten
bepalen dat een huurder ingeschreven
moet staan bij een onderwijsinstelling.

F OT

En altijd weer goedwillenden die
linksom of rechtsom orde en reinheid
trachtten te scheppen. Klaas Koops
(begin jaren zeventig, Selwerd II)
bekent, met spijt achteraf, iets omgekeerds. Bij zijn vertrek mikte hij zijn
afgedankte meubels in het gat van
de brandtrap. ‘De conciërge mocht
ze opruimen.’ Anna Rijpma biecht
ook iets op: Haar vriend ontvoerde
de afdelingskat van 10 zuid, die voor
velen een bron van ergernis was,
en liet hem los ergens op het Friese
platteland.
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E

Ilona Willemars (1974-1978, Selwerd
III) trof musici van het Noordelijk
Filharmonisch Orkest, dat kamers
had voor gastdirigenten en solisten.
Het leverde haar weleens vrijkaartjes
op. Anna Rijpma (negentiger jaren,
Selwerd II) schrijft over een kunstenaar die aquarellen opborg in de
douche, een compleet gezin op één
kamer en een Koreaanse uitwisselingsstudent ‘die ’s nachts zoveel
lawaai maakte dat het leek of er een
varken werd geslacht’.
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In de gerenoveerde Selwerd III (Duindoornstraat)
zijn de kamers vergroot, van 12 naar 18 vierkante
meter, met eigen douche en toilet. Studenten delen
de keuken met nog hooguit acht anderen. De flat
is gasloos en aardbevingsbestendig. Selwerd II
(Esdoornlaan) krijgt komend jaar net zo’n make-over.
Wat er met flat I (Kornoeljestraat) gebeurt, is nog
niet duidelijk. Die is in gebruik als onderkomen voor
short-stay-studeerders uit het buitenland. Bij de
renovatie sneuvelen de gekleurde gevelranden. Tijd
voor nieuwe namen, vindt woningcorporatie Lefier,
dat een prijsvraag uitschreef voor Selwerd III. Nieuwe
naam: Dragant, synoniem voor duindoorn.

VARIA

FOTO IRIS PLANTING

Ruim 550 oud-leden en alumni waren 21 september aanwezig om het honderdjarig bestaan
van de Groninger Levenswetenschappen
Vereniging Idun, voorheen Groninger Biologen
Club (GBC), mee te vieren. Tijdens het eeuwfeest
in de Biotoop in Haren kreeg de inmiddels
1700 leden tellende vereniging de Koninklijke
erepenning uitgereikt door Groningens locoburgemeester Philip Broeksma.

Khadija Arib Aletta Jacobsprijs

Prijs Nedersaksische literatuur

FOTO JUDITH VAN DER MEULEN

Tonko Ufkes (1958)
alumnus geschiedenis 1984, heeft de
Freudenthalpreis,
de belangrijkste
literaire prijs van
het Nedersaksische
taalgebied, gekregen
voor zijn in het
Westerkwartiers
geschreven verhaal
De bonte vliegenvanger. Op de
alumniwebsite vertelt hij over het schrijven in
Streektaal. WWW.RUG.NL/ALUMNI/VERHAAL-UFKES

‘

Rood protest
Een zee van rode baretten maakte dit jaar het
cortège van honderden hoogleraren op weg
naar de opening van het Academische Jaar in de
Martinikerk nóg fotogenieker dan anders. Boos
en ongerust vanwege de bezuinigingsplannen
van het ministerie hadden de Groningse
professoren een rood vilten vierkant op hun
baret gespeld. Dit, op initiatief van de leden van
de Young Academy Groningen. Ook op andere
Nederlandse universiteiten werden protestacties gehouden. De gewraakte plannen
beogen te bezuinigen op de alfa- en gammawetenschappen en de medische, met als doel
de bètawetenschappen op korte termijn te
begunstigen.

FOTO ELMER SPAARGAREN

Tweede-Kamervoorzitter Khadija Arib krijgt
de Aletta Jacobsprijs 2020 van de RUG. Dit,
vanwege haar niet-aflatende strijd voor de
positie van vooral Marokkaanse vrouwen in
Nederland, haar inspirerende voorbeeldrol als
eerste vrouwelijke Kamervoorzitter met een
migratieachtergrond en voor de wijze waarop zij
het vieren van 100 jaar kiesrecht in Nederland
heeft weten te markeren als een viering van het
algemeen kiesrecht, voor mannen én vrouwen.
De prijs wordt op 6 maart uitgereikt door rector
magnificus Cisca Wijmenga.

FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Idun/GBC ontvangt Koninklijke
erepenning

Hoogleraar doofblindheid
geridderd
Tijdens de opening van ‘haar’ University of
Groningen Institute for Deafblindness is
Marleen Janssen, hoogleraar Aangeboren en
Vroegverworven Doofblindheid, koninklijk
onderscheiden tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Zij heeft zich sinds 1976
met groot succes ingezet voor de studie naar
de communicatie met personen die sinds de
geboorte of vanaf jonge leeftijd niet kunnen
horen én zien. Wereldwijd wordt zij erkend als
boegbeeld en expert, die de uitzichtloosheid
van het sociaal isolement van deze mensen
wil verlichten. Janssen is de enige hoogleraar
ter wereld op dit vakgebied en ook het nieuwe
Groningse instituut is uniek.

Nieuw College van Bestuur
Met de installatie van rector magnificus Cisca
Wijmenga en financiële man Hans Biemans
tijdens de openingsplechtigheid van het Academisch Jaar, is het College van Bestuur van de
RUG compleet vernieuwd. Collegevoorzitter
Jouke de Vries trad vorig jaar september al aan.
Op de foto v.l.n.r. Jouke de Vries, Cisca Wijmenga
en Hans Biemans.

SEKSUOLOGISCHE CONSULTVOERING ZOU ONDERDEEL MOETEN UITMAKEN VAN HET COASSISTENTEN ONDERWIJS
STELLING ANNE VREUGDENHIL FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

’
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AGENDA

ALUMNI ACTIEF

VOLG ONS OP

Meer op WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA

Bewegingswetenschappen
Op 16 oktober houdt Studiosi Mobilae / Alumni
Mobilae weer een pubquiz in Het Pakhuis
(Groningen) voor studerende leden én alumni.
WWW.STUDIOSIMOBILAE.NL; EXTERNEZAKEN@
STUDIOSIMOBILAE.NL

IRIO
Wil je in contact komen met oud-studiegenoten
IRIO? Op 1 november houdt alumnivereniging
Mitrany een Drinks & Discussion in Den Haag.
Met interessante sprekers en een drankje.
WWW.MITRANY.EU

Geneeskunde
De zorg van de toekomst! Onze zorg van nu?
is het thema van het jaarlijks symposium van
Medische Alumnivereniging Antonius Deusing
op zaterdag 2 november in het UMCG. Sprekers
zijn Erik Gerritsen (secretaris-generaal VWS),
Friso Muntinghe (internist-vasculair geneeskundige) en Michiel Rienstra (hoogleraar klinische
cardiologie). Verder zijn er diverse workshops
(o.a. over kunstmatige intelligentie) en een
borrel. Zowel leden als externen zijn welkom.
Accreditatie is aangevraagd.
WWW.ANTONIUSDEUSING.NL

Rechten
Vrijdag 8 november houdt de Faculteit
Rechtsgeleerdheid een alumniborrel in Utrecht
met een informatief tintje: Thijs van Zanten,
hoogleraar overeenkomst en zekerheid en
(cassatie)advocaat, spreekt over jurisprudentie van de Hoge Raad. En u kunt natuurlijk
bijpraten met mede-alumni, herinneringen
aan Groningen ophalen en nieuwe contacten
opdoen. WWW.RUG.NL/RECHTEN/ALUMNI

FEB / Financiële studies
Risk, de financiële studievereniging, viert van 22
t/m 29 november 2019 haar zesde lustrum. Op
vrijdag 22 november is de Alumni Activiteit met
een borrel bij Mooie Boules Amsterdam. Op vrijdag 29 november sluiten we de week knallend
af met het Lustrum Eindfeest in Groningen, ook
toegankelijk voor alumni. WWW.RISKGRONINGEN.NL

Life Science / Biologie
Op 7 februari 2020 organiseert de Alumnicommissie van GLV Idun de jaarlijkse BioBorrul.
Spreek af met je oude studievrienden en kom
op 7 februari terug naar Groningen om oude
tijden te doen herleven. WWW.IDUN.NL
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Alumni – University of Groningen

Alumni – University of Groningen

Alumni – University of Groningen

alumniuniversityofgroningen

Boeken: Jan Lokin en Piet Pellenbarg
over hun faculteit

Remco Kouwenhoven directeur
Alumnirelaties en Fondsenwerving

Lokin en Pellenbarg. Voor veel alumni rechten
en ruimtelijke wetenschappen twee klinkende
namen die direct nostalgische herinneringen
oproepen. Tijdens de viering van het 405-jarig
bestaan van de universiteit, in juni dit jaar,
presenteerden beiden een boek over de
geschiedenis van hun faculteit.
In De Groninger Faculteit der
Rechtsgeleerdheid (1596-1970)
bespreekt emeritus hoogleraar
rechtsgeschiedenis Jan Lokin
een groot aantal onderwerpen:
Wat is een faculteit? Hadden
studenten iets te vertellen? Wat was de leerstof? Waarom heeft de geboorte van de
Groninger faculteit achttien jaar eerder plaats
dan die van de universiteit? En waarom houdt
het boek op in 1970? Bekijk Lokins op
WWW.RUG.NL/ALUMNI/LOKIN .

Remco Kouwenhoven
(1963) is per 1 augustus gestart als directeur Alumnirelaties
en Fondsenwerving /
Ubbo Emmius Fonds.
Hij studeerde algemene
economie aan de RUG
en was daarna lange
tijd actief in de gemeentepolitiek, als raadslid
in Groningen en later als wethouder in Haren.
Daarnaast werkte hij onder meer bij Stichting
Veiligheidszorg Noord als directeur en recent
als commercieel manager bij bouwbedrijf
Van Wijnen. Als voorzitter van het FEB Alumni
Network was hij al betrokken bij het alumnibeleid van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Kouwenhoven: ‘Alumni zijn belangrijk
voor de universiteit. Meer dan honderdduizend
ambassadeurs dragen op heel veel verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het
onderwijs en het onderzoek en aan de reputatie
van de RUG.’

Keunings Erfenis van emeritus hoogleraar Piet
Pellenbarg beschrijft de
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen sinds de benoeming
van Hendrik Jacob Keuning in
1948 als eerste hoogleraar in
de economische en sociale
geografie. Hij schetst de ontwikkeling van
eenmansbedrijf tot middelgrote faculteit met
hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek aan
de hand van verhalen en foto’s. Het boek is voor
€ 12,50 incl. verzendkosten te bestellen via
WWW.RUG.NL/FRW/KEUNINGS-ERFENIS .

Alumnikringen
14 oktober 2019
Twente, De Lutte
16 oktober 2019
Hong Kong, Fringe
Club, Annual Alumni
Pub Quiz
31 oktober 2019
Delft, Campus Delft,
kring Den Haag/
Rotterdam
7 november 2019
Groningen,
Aduarderkring over
ondernemerschap

25 november 2019
’t Gooi, De Groene
Afslag, Laren, gastheer Lucas Mol
25 november 2019
Groningen, Young
Alumni Network, spreker: Wies van ’t Slot
november 2019
Londen (kerstborrel)
en Indonesië
4 december 2019
Amsterdam, ABN Amro,
met Frans van der Horst

Kijk voor actuele informatie, locaties en andere
bijeenkomsten op WWW.RUG.NL/KRINGEN

Nieuwe alumni officer Letteren
Izette Schouwstra
is sinds 1 augustus
Alumni Officer en
Project Manager
Employability bij de
Faculteit der Letteren.
Ze leidde de afgelopen
twaalf jaar het alumnibureau van de NorthWest University in Zuid-Afrika. In Groningen
wil ze de relaties tussen alumni en de letterenfaculteit verder verstevigen. Daarbij zal ze
extra aandacht besteden aan het betrekken van
alumni bij het informeren en ondersteunen
van huidige en oud-studenten van de faculteit
op de arbeidsmarkt.

Contact
Contactinformatie over A&F en de alumni
officers van alle faculteiten is te vinden op
WWW.RUG.NL/ALUMNI/CONTACT .

'Minder afval door
herfabricage' is een van de
vier onderzoeksprojecten
waarvoor het Ubbo Emmius
Fonds van de RUG het
komende jaar steun zoekt bij
alumni en relaties van
de universiteit.
Meer informatie over de
projecten is te vinden op

Herfabricage:
goed voor milieu én
portemonnee
CHRISTINE DIRKSE

www.rugsteunt.nl

ANP / KOEN SUYK

WWW.RUGSTEUNT.NL

Als fabrieken onderdelen van oude apparatuur zouden gebruiken bij de productie,
is dat een win-winsituatie, denkt onderzoeker Stuart Zhu. Het is goed voor de
portemonnee van de consument, voor het
milieu en voor het imago van het bedrijf.
Maar om herfabricage mogelijk te maken
is meer inzicht in de drijfveren van consumenten en bedrijven nodig. En geld om dat
te onderzoeken.

Z

hu heeft twee drijfveren om zich met
herfabricage bezig te houden: ‘In
de eerste plaats vind ik duurzaamheid en het sparen van het milieu
persoonlijk belangrijk,’ vertelt hij. Zhu, oorspronkelijk afkomstig uit Hongkong, heeft
zelf ook een Chinese, refurbished telefoon.
‘De kwaliteit is prima, je merkt eigenlijk
geen verschil. Het is alleen veel goedkoper.’
Daarnaast past het vraagstuk goed in zijn
vakgebied. Als associate professor houdt hij
zich bezig met sustainable operations. ‘Wij
zoeken naar de beste strategie om productie te optimaliseren. Herfabricage is dan
een van de mogelijkheden.’ Zhu hoopt via
het Ubbo Emmius Fonds het project te kunnen financieren met donaties van alumni en
andere geïnteresseerden.

‘

Verleiden en overtuigen
‘Om herfabricage op grote schaal in te voeren hebben we antwoorden op een aantal
vragen nodig,’ vertelt Zhu. ‘Allereerst moeten
consumenten gemotiveerd worden om hun
kapotte en ongebruikte apparatuur terug te
brengen. Die blijven nu vaak in huis liggen
of belanden in de afvalbak. Daarom wil ik
consumenten in Nederland en China vragen
naar hun motieven om hun apparaten wel of
niet in te leveren. Daarmee kunnen we
hopelijk achterhalen met welke strategieën
we consumenten kunnen verleiden hun
afgedankte apparatuur in te leveren.’ Bijvoorbeeld door het uitdelen van cadeaubonnen
of geld. Een ander probleem is de perceptie
van consumenten. ‘Het lijkt erop dat consumenten denken dat producten, gemaakt
van oude apparatuur kwalitatief slechter
zijn dan nieuwe producten. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar de vraag is hoe we
consumenten daarvan kunnen overtuigen.’

In de markt zetten
Een derde vraag is hoe bedrijven herfabricage goed in de markt kunnen zetten.
‘Bedrijven lijken bang dat ze omzet en
marktaandeel verliezen als ze het gemakkelijker maken onderdelen van hun producten
te vervangen. En het kan hun eigen markt
verknoeien als ze zowel nieuwe als herge-

bruikte producten aanbieden.’ Zhu wil daarom de hele keten onderzoeken: van ontwerp
en productie tot en met de aankoop en het
gebruik door de consument én de inzameling voor hergebruik.

Nederland en China vergelijken
Zhu vindt het interessant Nederland en China
op deze punten met elkaar te vergelijken.
‘Mogelijk kunnen China en Nederland veel
van elkaar leren.’ China is bijvoorbeeld al
een stuk verder met herfabricage. ‘Milieuvervuiling is daar een nog veel groter probleem dan in Nederland. De overheid neemt
daarom al maatregelen door grenzen te
stellen aan de vervuiling door fabrieken.
Fabrieken die herfabriceren vervuilen minder, zodat ze meer kunnen produceren.
Bovendien krijgen ze korting op belastingen.
In Europa komen dit soort maatregelen er
ook aan.’
Met zijn onderzoek hoopt Zhu argumenten
te kunnen formuleren die bedrijven overhalen meer te hergebruiken. ‘Uiteindelijk zou
herfabricage heel logisch kunnen worden,
ook zonder strenge regels van de overheid.
Met winst voor consumenten, bedrijven én
het milieu. Ik hoop dat mensen bereid zijn
nu geld te steken in onderzoek, zodat we
met z’n allen uiteindelijk het milieu én onze
portemonnee kunnen sparen.’

ALS EEN KIND LEERT LOPEN EN 50 KEER VALT, DENKT HET NOOIT: MISSCHIEN IS LOPEN NIETS VOOR MIJ
STELLING LORI VAN DER SCHOOR FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

’
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Verder d nken over onderwijskundig
leiderschap
Met zo’n 20.000 studenten, elf colleges en tachtig teams is ROC van Twente de vierde aanbieder van mbo-opleidingen in
Nederland: een bloeiende onderwijsorganisatie met leslocaties in dertien plaatsen van Almelo tot Enschede en soms daarbuiten.
Hoe stuur je zo’n grote organisatie aan? Met welke uitdagingen heb je als bestuurder te maken en vooral: hoe zorg je ervoor dat je
teams goed samenwerken en van elkaar leren? Die vragen kwamen aan de orde tijdens het traject dat John van der Vegt,
voorzitter van het College van Bestuur, aanging met AOG School of Management. Een intensief driejarig Incompany-traject
dat op 26 september jl. feestelijk en passend werd afgesloten.
ROC van Twente leidt jongeren op voor tal van beroepen, variërend van kapper tot

Tegelijkertijd hebben we een taak wat betreft burgerschap, doorstroom naar het

kok, autotechnicus tot doktersassistente. Een van de uitdagingen voor docenten en

hbo en maatschappelijke ontwikkeling van onze studenten. De problematiek van

leidinggevenden is de aansluiting van het onderwijs op de praktijk. Van der Vegt:

jongvolwassenen komt stevig bij ons binnen: denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid en

“Vanaf het moment dat ik hier in 2013 begon als voorzitter heb ik ervaren hoe

schulden. Ook daar ligt voor ons een belangrijke verantwoordelijkheid.”

complex het mbo is. We staan middenin in de samenleving en moeten ervoor zorgen
dat onze opleidingen dichtbij de praktijk blijven staan. Het bedrijfsleven vraagt

om goed opgeleide jongeren die ook over andere competenties beschikken, zoals

De basis blijft gelijk
Die praktijk verandert soms razendsnel, maar dat moet ook weer niet worden

kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams en toepassen van 21st century skills.

overdreven, vindt Van der Vegt: “De essentie van de meeste beroepen verandert niet.

#TEAMS LATEN SAMENWERKEN

intellectueel uitdagen
“ Doeners
John van der Vegt, voorzitter
College van Bestuur

Het is gelukt om opvattingen, ideeën en waarden met elkaar te delen. En een gevoel
dat we allemaal voor ROC van Twente werken. Ook hoor ik dat de deelnemers elkaar
beter hebben leren kennen en elkaar daardoor sneller opzoeken om samen te
werken.” Een ander aspect betreft de persoonlijke ontwikkeling. “In het mbo zijn we
doeners. Een probleem is morgen opgelost. Dat is mooi, maar soms is het beter om
even te reﬂecteren over de vraag of we het goede probleem aanpakken en de goede

Natuurlijk is het van belang dat we technologische veranderingen meenemen

weg bewandelen. Kan het ook anders? Die doenerige kant willen we behouden,
maar het is ook belangrijk om na te denken over waarom we iets doen. De lezingen

#FLEXIBEL MAATWERK
in onze opleidingen. We hebben hier in onze hoofdlocatie in Hengelo, de oude

gieterij van Stork, ook een paar oude, groene machines. De basisvaardigheden leren
onze studenten nog altijd op die machines. Natuurlijk gaan ze daarna verder op

geavanceerde apparatuur, maar de basis blijft gelijk. We moeten dus niet doen alsof

hebben de groepen intellectueel ﬂink uitgedaagd, waardoor onze leidinggevenden
hebben geleerd om dieper in te gaan op vraagstukken. Er zaten sprekers bij die echt
het randje opzochten en de boel ﬂink hebben opgeschud, zonder te ver te gaan.”

studenten die dit schooljaar beginnen over vier jaar opeens allerlei nieuwe dingen
gevolgen van het Klimaatakkoord uitgebreid gehad. Een warmtepomp, vertelde een

Effecten van het traject
Gedurende het traject zag hij ook hoe managers zich meer bewust werden van hun

docent me, is in feite een omgekeerde koelkast. En die zit al in het lesprogramma, dus

eigen talenten. “Het is voor iedereen duidelijker geworden wat er van een manager

hoeven we maar een beperkt keuzedeel toe te voegen. Tegelijkertijd moeten we alert

wordt verwacht. Ik vind het positief als iemand dan zegt: dat past niet bij mij en een

zijn op sectoren die wel ingrijpend veranderen. Door de komst van de elektrische

ander pad kiest. Verder merk ik dat bepaalde discussies niet meer bestaan. Bijvoor-

auto verandert de motorvoertuigentechniek bijvoorbeeld drastisch. Ook daarmee

beeld over het verschil tussen een coördinator en een manager of over de noodzaak

moeten we in onze opleidingen rekening houden.”

dat managers zelf onderwijs geven. Wat mij persoonlijk aansprak is dat AOG een visie

moeten leren. Neem de warmtepomp. Daarover hebben we het in het kader van de

heeft op hoe je een onderwijsorganisatie aanstuurt en hoeveel vrijheid je dan kunt

De grote uitdagingen van een ROC
Vier jaar geleden constateerde Van der Vegt dat zijn ROC voor een aantal grote

geven aan je professionals.”

uitdagingen stond. Door de omvang van de organisatie en de tientallen locaties verspreid over een groot gebied was het soms lastig voor teams om met elkaar samen

Verder denken over de toekomst
Nu het traject is afgerond, is het zaak niet stil te blijven staan. “Een aantal thema’s

te werken. “We probeerden daar iets aan te doen door middel van kennisfestivals en

staat nu goed op het netvlies. Het signaal dat ik wil afgeven is dat het traject nu stopt,

uitwisseling van ideeën, maar toch konden we de schotten tussen teams onderling

maar dat de ontwikkeling die we hebben ingezet door moet gaan. Hoe we dat gaan

en tussen colleges niet helemaal slechten. Hoewel het goed is dat onderwijsteams

doen, weet ik nog niet precies, maar ik wil blijvend aandacht besteden aan de inhoud

hun eigen visie ontwikkelen, willen we ook dat ze samenwerken en over hun eigen

en de ontwikkeling van onze managers. We moeten verder denken, zodat we als

grenzen kijken. Dat moest dus beter.” Hij constateerde ook dat veel leidinggevenden

organisatie bewust doorgaan met groeien en bloeien.”

#PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

op het mbo voortkomen uit een traditie van docenten die doorgroeien naar een
managementfunctie. De verschillen in achtergrond en ontwikkeling zijn daardoor
groot: de een heeft een master, de ander heeft een managementopleiding gevolgd

“We hebben met z’n allen dezelfde route gevolgd en

en weer een derde heeft zich bekwaamd in de praktijk. “Hoe gaan ze om met hun

onderweg een gemeenschappelijke taal geleerd.

teams? Op welke manier komen ze met hun team tot een gezamenlijke visie? Spreken

Onze vakgebieden zijn vaak verschillend, maar wat ons

ze dezelfde taal? Kijken ze over hun eigen grenzen naar kansen om samen met

verbindt is dat we allemaal willen dat ons onderwijs

andere teams nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen?” Om de leidinggevenden

actueel blijft. Ik was altijd zo’n havo jongen die wilde

te ondersteunen en tegelijkertijd de samenwerking tussen de teams te bevorderen

doen. Maar dit traject heeft me toch getriggerd, waardoor

viel het besluit om een MD-traject in te zetten, verplicht voor alle leidinggevenden,

ik de kans heb gegrepen om mijn master te behalen.”

inclusief directie en College van Bestuur.
Leon Abbink, manager team Design & Game, ROC van Twente

Flexibel maatwerk
Van der Vegt nodigde drie partijen uit om een oﬀerte uit te brengen en koos
uiteindelijk voor AOG School of Management, onder meer vanwege het ﬂexibele
karakter van het traject dat in gezamenlijkheid tot stand kwam. Van der Vegt:
“AOG levert echt maatwerk. En dat is in de praktijk ook gebleken. Zo gaf een aantal
deelnemers anderhalf jaar geleden aan dat het soms lastig was om het geleerde te
vertalen naar de praktijk. Toen hebben we samen met AOG het concept ‘werkateliers’
ingesteld, waarbij deelnemers van verschillende teams gericht speciﬁeke vraagstukken oppakten. Die aanpak heeft goed gewerkt.”

Echte doeners die nu ook reflecteren
Hij kijkt tevreden terug op het MD-traject. “Doordat we met gemixte groepen hebben gewerkt, inclusief directie en College van Bestuur, is er meer openheid ontstaan.

Maatwerk opleidingsprogramma’s dagen deelnemers uit hun
grenzen te verleggen en brengen organisatiedoelen dichterbij.
Download de brochure via:

www.aog.nl/br5

KOP D’R BIE
Afgestudeerd? Maar toch niet úitgestudeerd? Ontdek wat de RUG nog allemaal te bieden heeft, al dan niet online:
van lezingen, cursussen en collegereeksen tot video’s, bijeenkomsten en een UB-lidmaatschap.
Hieronder een greep uit het aanbod. Kijk verder op www.rug.nl/kopdrbie

Lezingen
15 oktober – 16.15 uur
Oratie prof.mr.dr. S. Struijk
Over holle f(r)ases en de openheid
van detentie
15 oktober – 20.00 uur
Gastschrijver 2019
Edward van de Vendel:
Literatuur op het songfestival

31 oktober – 19.45 uur
Spraakmakende
boeken
prof.dr. Erica
van Boven over
De goede zoon
van Rob van
Essen

2 november
Wetenschapsfestival Campus
Fryslan

Executive Masters
Executive MBA Food and Online
Retail – Laurens Sloot – modulaire
instroom mogelijk
Executive Master of Finance and
Control – Pieter Jansen – instroom
maart 2020

Open online cursussen
– Johann Sebastian Bach:
de vijfde evangelist
– Barth lezen
– Bonhoeffer over de levende kerk
Voor Geestelijk Verzorgers:
– Trauma, rouw en zingeving
– Train de trainer

WWW.RUG.NL/CF/EVENTS/UPCOMINGEVENTS/GRAND-OPENING-BEURS

26 november – 16.15 uur
Oratie prof.dr. H. Ronnes
leerstoel: Historische buitenplaatsen en landgoederen

WWW.RUG.NL/GGW/EDUCATION/LIFELONG-LEARNING/POSTACADEMISCH-

22 oktober – 16.15 uur
Oratie prof.dr. D.J. Slebos
Nieuwe wegen in de behandeling
van COPD: een endoscopische reis
door de longen
28 oktober – 20.00 uur
Studium Generale Groningen
Alex Brenninkmeijer – Moreel
leiderschap
29 oktober – 16.15 uur
Oratie prof.dr. D. Rijser
Alleen dolle honden. Over kennis,
wedergeboortes en de toekomst
van het klassieke verleden
29 oktober – 20.00 uur
Studium Generale Groningen
Maarten Meester – Het goede leven

28 november – 19.45 uur
Spraakmakende
boeken
prof.dr. Mathijs
Sanders over
De vrolijke
verrijzenis van
Arago van
Thomas Lieske

Postacademisch
Onderwijs
Faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap
Nacholingscursussen in 2019/2020
Voor predikanten/kerkelijk werkers en
overige geïnteresseerden
– Najaarscolloquium: Het einde
van de hermeneutiek en de
toekomst van God
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ONDERWIJS

University of Groningen Business
School
Executive programma’s
Management en Economie in Zorg
en Welzijn – start 31 oktober 2019
Masterclass Van ’t aardgas af...
hoe dan? – Machiel Mulder –
7 en 8 november 2019
PE cursus Fraude – 12 november
2019
Impactvolle Data Analist – Jaap
Wieringa – start januari 2020
Top HR Leiderschapsprogramma –
Janka Stoker – start maart 2020
Succesvolle Energietransitie met
Multidisciplinaire Aanpak – Machiel
Mulder – start maart 2020
Masterclass Blijf digitale transformatie de baas – 12 maart 2020

COLOFON

MOOC: Why Do We Age? The
Molecular Mechanisms of Ageing
Startmogelijkheid tussen
16 september en 8 december
MOOC: Inleiding Nederlands Recht
Startmogelijkheid tussen
11 november en 26 januari
MOOC: Introduction to Frisian
Startmogelijkheid tussen
4 november en 5 januari

Tentoonstellingen
6 juni – medio 2020
De Dode Dierentuin
Universiteitsmuseum
In de dode dierentuin zijn vijfhonderd prachtige dieren van
over de hele wereld uitgestald,
die je – zonder tralies of slotgracht –
nu eens goed kunt bekijken.

WWW.RUG.NL/BROERSTRAAT5

Broerstraat 5 is een gratis kwartaalmagazine voor alle afgestudeerden, gepromoveerden en relaties van de RUG, inclusief oud-cursisten van de Academische Opleidingen Groningen.
Als alumnimagazine wil het ertoe bijdragen dat het contact tussen de universiteit en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt. Heeft u
opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten! REDACTIE Bineke Bansema, Fenneke Colstee-Wieringa, Bert Wolfkamp BEELDREDACTIE Merel Weijer HOOFDREDACTIE Fenneke
Colstee-Wieringa REDACTIEADRES Redactie Broerstraat 5, Postbus 72, 9700 AB Groningen T (050) 363 52 36 redactieB5@rug.nl VORMGEVING In Ontwerp, Assen
DRUK Zalsman Grafische Bedrijven OPLAGE 92.000 ADRESWIJZIGINGEN Indien u wijzigingen wilt doorgeven of contact niet op prijs stelt, kunt u zich wenden tot Alumnirelaties RUG:
T (050) 363 30 61 alumni@rug.nl of via www.rug.nl/alumni/wijzigingen De RUG hecht veel waarde aan contact met haar oud-studenten. Conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming gaat de universiteit zorgvuldig met adresgegevens om. www.rug.nl/alumni/privacy
neutral
print
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VARIA

Fotofestival Noorderlicht: TAXED TO THE MAX
In Groningen vindt van 6 oktober t/m 1 december het Noorderlicht
Internationaal Fotofestival plaats. TAXED TO THE MAX onderzoekt de
invloed van internationale corporaties, zoals multinationals, op het
maatschappelijk leven en de politiek. Het festival presenteert een verfrissende mix van fotoseries, mixed-media, video- en geluidsinstallaties,
performances en ruimtelijk werk. Ook is een kleine preview te zien van
de Belgische fotograaf Nick Hannes, die voor de RUG het onderzoek aan
de universiteit op dit gebied verbeeldt. De opdracht is onderdeel van de
meerjarige samenwerking ‘Imagining Science’ tussen de RUG en
Noorderlicht. WWW.NOORDERLICHT.COM

Uw carrière.
Onze kennis en ervaring.
Uw groei.

Executive masters en programma’s
op verschillende locaties in Nederland:
FOTO DAVIDE MONTELEONE

•
•
•
•
•
•
•

M&A and Valuation
Executive MBA
EMFC (RC)
EMA (RA)
Data Analytics & Data Science
Top-HR Leiderschap
Digitale Transformatie

www.rug.nl/ugbs

•
•
•
•
•
•
•

Boardroom Dynamics
Zorg en Welzijn
Energietransitie
CX Management
ESG Assurance
PE-aanbod
Ook incompany

GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Nazomeren bij de
IShop
Stalen dopper

Toillettas

€ 19,95

€ 9,95

Duurzame lunchbox € 22,50

€ 15,- in sept/okt

The University of Groningen is committed to sustainability.
These items are produced with love for people and planet.

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19
050 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
universiteitswinkel
i_shop_rug
rug.nl/shop

Shop

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a
Open: di t/m zo | 12u - 17u

ALUMNI ACHTERAF
Met een bul geschiedenis op zak zingt coloratuursopraan
Marene Elgershuizen de sterren van de hemel,
Anne-Marie van Hout studeerde net niet af, maar dat stond
een directeurschap van een museum niet in de weg.

ELLIS ELLENBROEK

RETOURADRES: RUG/A&F, POSTBUS 72, 9700 AB GRONINGEN, NEDERLAND

MARENE ELGERSHUIZEN (34)

ANNE-MARIE VAN HOUT (42)

geschiedenis, afgestudeerd in Modern History and International
Relations (2003-2011); conservatorium (2008-2013) IS klassiek zanger
H U I S H O U D E N solo H U IS studio in gerenoveerd kantoorgebouw
Amsterdam-West IN K O M E N tussen 0 en 7000 euro bruto per
maand (zzp’er)

geschiedenis, afgewisseld met enkele jaren psychologie van
1995 tot 2006 (niet afgestudeerd) I S directeur Museum Elburg/VVV Elburg
HUI SHO U D EN deelt huis met moeder Anneke (76) H UIS ouderlijk huis
in ’t Harde I N KO MEN 3159 bruto per maand

STUDIE

FOTO ELBERT BESARIS

‘Ik was een jaar of
tweeëntwintig en
wilde weten hoe dat
moest, klassiek zingen.
Op de muziekschool
in Groningen zei de
docent dat ik zo naar
het conservatorium
kon. Een tweede studie,
naast geschiedenis,
kon toen nog, dat
kostte niks extra’s.
Ik had ieder jaar het
hoogste overgangscijfer van alle leerlingen. Nederland is volgens mij het
enige land ter wereld waar conservatorium niet-universitair is en dat zie je
dan ook aan het niveau, dat mag wat mij betreft wel tien keer hoger.
Als dramatisch coloratuursopraan word ik veel gevraagd voor het
zwaardere romantische repertoire. Brahms, Mahler, Verdi. De Carmina
Burana doe ik ook vaak, omdat ik een van de weinige sopranen in
Nederland ben – zo niet de enige – die goed laag kan zingen en ook die
knallende hoogte heeft, boven de hoge C, tot en met F3 voor de kenners.
Een puzzelstuk is op zijn plek gevallen. Dit is wie ik ben. Met mijn stem
heb ik altijd iets dat van mij is en waar ik iets mee kan. Klassiek zanger is
een way of life. Ik ben bijvoorbeeld altijd op zoek naar gadgets om mijn
longinhoud te vergroten, of naar de beste keelpastilles. Fabrikanten
sturen mij die pastilles en ik schrijf dan een review op social media.
Ik geniet van mensen die hun eigen pad kiezen. Dat doe ik ook. Als ik
straks oud en verzwakt in een ziekenhuisbed lig, heb ik dan iets gedaan
met mijn talenten? Heb ik me dan uitgesproken of was ik een lafbek
die altijd haar mond heeft gehouden? Ik spreek me uit tegen heteronormativiteit. Zelf ben ik bi. Ik heb een tijdje op het secretariaat van
het COC gezeten, als vrijwilliger. Ik heb meegelopen in de Pride Walk,
gedemonstreerd tegen de Nashvilleverklaring en toen ook gezongen.
Soms soleer ik bij het Galakoor, een fantastisch queerkoor. Bij hun Gloria
van Poulenc – die zelf homoseksueel was – kwam ik op in rokkostuum,
met hakken eronder. Ik voegde mij als professional in hun context door
T Emij
K S Tsuperqueer
>
op te stellen. Er ging een siddering door de zaal. Dat is
E Lwel
L I S een
E L Lvan
E N Bde
R Omooiste
EK
dingen die ik heb meegemaakt.’
F OTO ( L ) >
BERT JANSSEN

STUD I E

‘Na een intensieve
periode van zorg voor
mijn zieke vader en
zijn overlijden in 2009
schreef ik me in bij
Randstad, toe aan
nieuw werk. Ik wilde die
dag ook een paar goeie
hakken kopen. Als je zo
lang voor iemand zorgt,
verdwijn je zelf als
het ware uit beeld, je
bent er niet echt meer.
Ik wilde weer een beetje mezelf worden. Ik zat schoenen te passen, toen
Randstad al belde, of ik op maandag kon beginnen op het Deltion College in
Zwolle. Ik ben precies tien minuten werkzoekend geweest.
Bij Deltion werd ik aangenomen om een grote aanvraag voor te bereiden
voor een integratieproject voor anderstaligen. Daarna rolde ik een jaar lang
van het ene in het andere project. De jaren daarvoor had ik op een cultuurprojectbureau van een kennis gewerkt, in Apeldoorn en een tentoonstelling
over de thuiszorg helpen maken voor het Nationaal Museum Verpleging en
Verzorging in Zetten, nu online kennisinstituut Florence Nightingale.
Afgestudeerd was ik net niet. De scriptie, over de handelsverhouding tussen
Nederland en Zweden in de zeventiende en achttiende eeuw, was een horde
te ver. Hij werd te dik. Ik moest inkorten en raakte geblokkeerd. Ik had
afstand nodig en besloot te gaan werken. De literatuur lag nog lang in mijn
studeerkamer. Af en toe keek ik ernaar en dacht: O, daar moet ik ook nog
eens wat mee. Nu niet meer, het heilige vuur is er niet meer. Het had tóen
gemoeten.
In de zomer van 2010 werd ik benaderd door Museum Elburg, of ik wilde
komen praten. Als directeur zette ik de koers in om van het museum meer
dan een museum te maken, we hebben bijvoorbeeld de VVV overgenomen
en maken theatervoorstellingen over en met Elburgers.
Elburg, in de biblebelt, is de gemeente waar ik ben opgegroeid, en waar ik
op mijn zeventiende uit ben ontsnapt. Ik had nooit gedacht dat ik er terug
zou keren. Mijn vader was hier burgemeester. In mijn baan helpt het enorm
dat ik mijn vaders dochter ben. Dat is voor veel Elburgers iets vertrouwds:
O, dat meisje van Van Hout, dat zal wel goed zijn.’

