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Een diploma is de kroon op je werk. Daar maken we altijd 
een bijzonder moment van, zelfs in déze tijd. Dat leverde de  
afgelopen maanden prachtige diploma-uitreikingen en foto’s op. 
De leerreis eindigde in Groningen, maar onderweg deden de deel-
nemers uiteenlopende locaties aan: van Amsterdam en Brussel tot 
aan Cambridge (UK). En om tot een afronding te kunnen komen, 

schakelden zij dit voorjaar door naar de online classroom. Daar  
zijn wij ontzettend trots op. Het vermogen om verder te kijken dan  
je eigen horizon en vanuit visie richting te geven in je organisatie, 
daar gaan zij het verschil mee maken. Heel veel succes!

Team AOG School of Management

Afgestudeerden 2020 van harte gefeliciteerd!
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Geslaagden ontvingen een uniek  
en impactvol cadeau. Lees hier meer  
over ‘De wijnkistjes met een verhaal’.

Afgestudeerden AOG keken
verder dan hun eigen horizon
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INHOUD

‘I
k zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is groen.’ ‘Groen? Dat 
boek?’ ‘De kerstboom?’ ‘Het lichtknopje?’ ‘Geraden! Nu mag 
jij.’ Goed beschouwd helpen de elementen van dit gezel-
schapsspelletje kinderen op te voeden tot goede burgers en 

eventueel tot wetenschappers: Er zijn (spel)regels, je moet goed om 
je heen kunnen kijken en, niet onbelangrijk, er is vertrouwen nodig 
in degene die een voorwerp in gedachten neemt (en dus de winnaar 
aanwijst). Komen er echter leugens of wanen in het spel en wordt 
er vals gespeeld, dan gaat het mis. Net als in het echte leven. Dan 
speelt men op verschillende borden en verkeert men in gescheiden 
werelden, wat samenspel onmogelijk maakt.

Een open blik, oog voor de omgeving, trouw aan de afgesproken regels 
én vertrouwen in de ander maken niet alleen een samenleving sterker 
en rechtvaardiger, het zijn ook voorwaarden voor goede, vruchtbare 
wetenschap. 

Wat dat betreft kunnen de verhalen in dit decembernummer van 
Broerstraat 5 illustraties zijn van goed burgerschap en mooie weten-
schap. Op de een of andere manier tonen alle geïnterviewden een 
sterke betrokkenheid. Zo zetten zij zich in voor door klimaatveran-
dering gekwelde kleine boeren, voor de vluchtelingen op Lesbos, 
de psychologische veiligheid van commissarissen, onze intensive- 
care-afdelingen, de vaccinatiemogelijkheden, de koraalriffen, de 
mensen die dreigen uit hun huis gezet te worden, de schaatsers 
met een zwabbervoet en de alumni die elkaar of onderzoekers en 
studenten een eindje verder kunnen helpen. En er valt nog veel meer 
te lezen. 

Komaan, duik in de wondere onderwaterwereld van koralen of 
verdiep je in al die verschillende visies op de wereld. Op onze wereld.

Fijne feestdagen!
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JURGEN TIEKSTRA

WWW.GCA.ORG

WWW.KLIMAATADAPTATIEGRONINGEN.NL

Profeet in pak en 
stropdas

WWW.GCA.ORG

Hoogleraar Patrick Verkooijen is de baas van het Global Center on Adaptation.  
Deze internationale organisatie helpt landen in Afrika en Azië zich voor te bereiden op het warmer  
wordende klimaat. Tijdens de Climate Adaptation Summit in januari zal Ban Ki-moon, voormalig  

secretaris-generaal van de VN en eredoctor van de RUG, Groningen bezoeken.
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‘ALS JE JE HOOFD OVEREIND HOUDT DAN KUN JE VEEL BETER DENKEN’  (LEERLING UIT DE ONDERZOEKSGROEP)

STELLING ANKE HERDER FACULTEIT LETTEREN

‘L
aat ik je een voorbeeld geven,’ 
zegt Patrick Verkooijen, CEO 
van het Global Center on Adapta-
tion (GCA) dat in Groningen 

en Rotterdam gehuisvest is, maar ook in 
het buitenland. ‘We hebben vorig jaar een 
GCA-kantoor in Peking gelanceerd. Premier 
Rutte ging daar als gastheer van het GCA naar 
toe. Ik ging met Rutte mee, samen met Ban 
Ki-moon, op bezoek bij de Chinese premier 
Li Keqiang die ons nieuwe kantoor opende. 
Als je niet uit de wereld van de internatio-
nale organisaties komt, is het misschien 
moeilijk te appreciëren hoe belangrijk het 
is dat de Chinese premier je kantoor opent, 
maar dat is massive. En dat deed hij bij ons! 
We zijn zelfs nu door China gevraagd in hun 
nieuwe vijfjarige economische plan de inzet 
over klimaatadaptatie te schrijven. Als ik 
dat zeg klinkt dat wellicht als een sales pitch, 
maar dat is een belangrijke legitimatie voor 
een nieuwe internationale organisatie als die 
van ons.’

Speciaal klimaatgezant
Patrick Verkooijen groeide op in Emmen en 
Veendam, zat ooit in de voetbaljeugd van FC 
Groningen, maar verliet Nederland om te 
werken bij de Verenigde Naties en later de 
Wereldbank. In zijn tien jaar bij de Wereld-
bank ontpopte hij zich tot speciaal klimaat-
gezant, die de jaarlijkse klimaattoppen 
bezocht en met internationale ministers van 
Financiën om tafel zat om de urgentie van 
klimaatbeleid tussen hun oren te krijgen. 
Toen binnen de VN het idee begon te rijpen 
dat er een aan klimaatadaptatie gewijde 
internationale organisatie moest komen, 
kon Patrick Verkooijen de man worden die 
het benodigde pionierswerk ging uitvoeren. 
Dit in nauw conclaaf met de Zuid-Koreaan 
Ban Ki-moon, de voormalige secretaris-ge-
neraal van de VN, die voorzitter werd van het 
toezichtsorgaan van het GCA.

Politieke realiteit
‘De hoop dat we klimaatverandering volledig 
zouden kunnen afwenden, bestond begin 
jaren negentig nog,’ vertelt Verkooijen. ‘Ik 
kan me nog goed herinneren dat Al Gore 
tijdens een klimaattop de befaamde woorden 
sprak: “Adaptatie is voor luie mensen”. De 
preoccupatie was het reduceren van onze 
carbon footprint. Maar die gedachte is nu 
voorbij. De doelstelling van het Parijs-ak-
koord is een maximale temperatuurver-
hoging van bij voorkeur 1,5 graad. Zelfs al 
behálen we die, dan is de wetenschappelijke 
consensus en politieke realiteit dat er alsnog 
een enorme impact is te voorzien: meer 
regen, meer overstromingen, meer droogte, 

meer intensieve stormen, met de enorme 
maatschappelijke gevolgen van dien. 
De bottom line is: klimaatadaptie is nood- 
zakelijk. Wat wel nieuw is, is de notie dat 
klimaatadaptatie feitelijk een kans is. Als 
je het framet als “kostenpost” is dat niet 
aantrekkelijk voor met name ministers van 
financiën. De afgelopen twee jaar hebben we 
geprobeerd dat discours te wijzigen: van “het 
is noodzakelijk” naar “het is in je economisch 
eigenbelang”.’

Winsten
Het Global Center on Adaptation, met 
inmiddels ook kantoren in Afrika, China en 
Zuid-Azië, heeft drie taken: landen en private 
partijen ondersteunen in de uitvoering van 
klimaatadaptatieprogramma’s; een kennis-
bank zijn van oplossingen; én als een profeet 
in pak en stropdas het ware evangelie verkon-
digen dat nú geld investeren in klimaatadap-
tatie voor de toekomst grote financiële en 
maatschappelijke winsten oplevert. 
‘Laat ik een voorbeeld geven van het eerste,’ 
zegt Verkooijen. ‘Ghana heeft bij ons aange-
klopt en gezegd: “Onze bestaande infrastruc-
tuur, waaronder wegen, vliegvelden, havens 
en ziekenhuizen, is niet bestendig tegen 

overvloedige regenval, droogte of overstro-
mingen.” Wij zijn nu een analyse aan het 
doen en gaan vervolgens met partners om 
de tafel: oké, dit zijn de risico’s, dit zijn de 
kosten om de infrastructuur nu klimaat- 
bestendig te maken en dit zijn de kosten als 
je dat niet doet. Daarnaast zijn we gelijk in 
gesprek met de Afrikaanse ontwikkelings-
bank. Infrastructuur is een onderdeel van 
hun investeringen, en wij leggen daar onze 
analyse op.’

Moreel onrechtvaardig
‘Het moreel onrechtvaardige’, zegt hij, ‘is 
dat de grootste impact van de klimaatver-
andering te zien zal zijn in het mondiale 
Zuiden, met name in Afrika en Zuid-Azië, 
waaronder Bangladesh en India. De econo-
mische sectoren in die regio’s zijn het meest 
van klimaat afhankelijk. Neem Afrika: een 
groot deel van de opbrengsten komt uit de 
landbouw. Daardoor wordt dat continent 
disproportioneel geraakt. Bovendien is de 
adaptieve capaciteit in Afrika veel beperkter 
dan in het Noorden, als het gaat om budget, 
kennis, ervaring en technologie. Daar komt 
als derde bij dat de Afrikanen het minst aan 
de klimaatverandering hebben bijgedragen. 
Er is dus een moreel imperatief om met 
name te investeren in Afrika en Zuid-Azië, 
en daarom zit ons programmaveld vooral in 
die regio’s van de wereld.’

Miljoenen kleine boeren
Verkooijen: ‘Laten we eens naar Ethiopië 
kijken om het concreet te maken. De 
economie daar stoelt grotendeels op kleine 
boeren met kleine perceeltjes. Zij hebben 
last van droogte en van insectenplagen. De 
impact van het klimaat wordt voor hen de 
aankomende jaren nog veel ernstiger. Hoe 
kun je die boeren ondersteunen? Dan heb ik 
het niet over tienduizend of honderdduizend, 
maar over miljoenen kleine boeren. 
Eén concrete interventie is simpel: de 
telefoon. Het mobiele netwerk in Afrika is 
geavanceerd. Via die telefoon kan digitale 
ondersteuning worden gegeven, met 
boodschappen als: je moet nu gaan zaaien, je 
moet nu oogsten. Wij gaan niet boer voor boer 
een telefoonserver aanbieden, maar kijken 
hoe dat op nationaal niveau geregeld kan 
worden en wat private partijen kunnen doen. 
Als jij op diezelfde telefoon ook een relatie 
hebt met de bank, kun je bijvoorbeeld gemak-
kelijk een verzekering afsluiten en realiseer 
je een veerkracht in dat landbouwsysteem. 
Want voor het eerst in een generatie neemt 
de wereldwijde armoede in absolute getallen 
weer toe. In mijn tijd bij de Wereldbank 
was het alleen maar afname. Maar door de 

Patrick Verkooijen (1969) is sinds de 
oprichting in 2018 CEO van het Global Center 
on Adaptation. Eerder werkte hij onder meer 
bij de Wereldbank, als klimaatgezant. Hij is 

hoogleraar Practice in Sustainable Develop-
ment Diplomacy aan de Fletcher School of Law 
and Diplomacy in de VS, behaalde masters aan 
de Universiteit van Amsterdam en Harvard Uni-
versity en promoveerde in Wageningen. In 2020 

werd hij leerstoelhouder Climate Adaptation 
Governance aan de faculteiten Campus Fryslân 

en Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. 
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Positief het nieuwe jaar tegemoet

A
ls de dagen korter worden, kijken we graag weemoedig terug op het afgelopen 
jaar. Ik spreek vast niet alleen voor mezelf als ik zeg dat ik 2020 het liefst  
zo snel mogelijk achter me wil laten. Allemaal hebben we genoeg van de  
beperkingen die de pandemie met zich meebrengt. Maar 2020 was ook het jaar 

van de wetenschap en haar bijdrage aan de strijd tegen corona. Reden om het jaar toch 
positief af te sluiten is dat het erop lijkt  dat we al heel snel kunnen beginnen  
met het vaccineren. Een mooi vooruitzicht voor 2021.

Als ik terugkijk op 2020, zie ik zeker ook mooie aspecten: Tijdens de eerste golf de 
terechte waardering voor de zorg, bijvoorbeeld. Verder de verschillende mogelijkheden 
om digitaal met elkaar verbonden te zijn. En de manier waarop het hele onderwijs – van 
primair tot en met wetenschappelijk – zich heeft aangepast aan de beperkingen. En nee, 
het ging niet meteen van een leien dakje, maar al die onderwijscollega’s hebben laten 
zien dat ze  creatieve manieren kunnen bedenken om leerlingen en studenten verder  
te helpen.  

Zelf heb ik ook een ander jaar achter de rug dan ik voor ogen had. Ik heb bijvoorbeeld 
veel minder tijd doorgebracht in vliegtuigen naar en van internationale congressen.  
In plaats daarvan heb ik een aantal online evenementen bijgewoond. Dat is een stuk 
duurzamer dan dat ik voor een paar uurtjes naar Japan reis. Bovendien kunnen  
wetenschappers met een smalle beurs deze online congressen ook bezoeken. Zo  
kunnen we allemaal lessen trekken uit onze eigen ervaringen in 2020.

Ik denk ook even terug aan de fijne momenten van 2020. Aan de mooie start die we  
hebben gemaakt met het instellen van vijftien nieuwe Aletta Jacobs Leerstoelen voor 
vrouwelijke wetenschappers. Aan de Spinozapremie en Stevinpremie voor onze  
hoogleraren Pauline Kleingeld en Linda Steg. Aan al die Veni-, Vidi- en Vici-beurzen  
die door NWO aan Groningse onderzoekers zijn toegekend. En natuurlijk aan de  
bekendmaking van de eerste Ben Feringa Impact Awards die in 2021 worden uitgereikt 
aan prachtige projecten als de ‘Ocean Grazer’ en ‘Ivy One’. Ondanks corona is het  
academische leven doorgegaan en hebben we ons niet laten tegenhouden door de 
pandemie. 

2020 was voor mij ook het jaar dat ik opeens tijd had voor mooie boeken. Tijdens de 
lockdown in het voorjaar gunde ik mezelf de tijd om uitgebreid te koken en lange  
wandelingen te maken. Ik krijg zeker geen heimwee naar 2020, maar ik hoop wel  
dat we de positieve lessen van 2020 koesteren. Ik wens alle alumni, studenten en  
medewerkers toe dat we het nieuwe jaar hoopvol en sterker ingaan. 

Cisca Wijmenga, rector magnificus  

WIJMENGA’S WERELD

OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS
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coronapandemie, en de klimaatverandering, 
groeit wereldwijd de extreme armoede weer.’

Goed nieuws
Het klimaatakkoord van Parijs in 2015 
was ‘een landmark’, zegt Verkooijen, die 
er zelf bij was in Frankrijk. De internati-
onale gemeenschap verbond zich aan een 
klimaatopwarming van maximaal twee 
graden en bij voorkeur minder dan 1,5 graad. 
Cruciaal was wel dat elke vijf jaar de plannen 
worden aangescherpt om dat doel te kunnen 
behalen. Door de pandemie is de klimaattop 
in Glasgow opgeschoven naar eind 2021. 
Dán moet geleverd worden. 

Maar de afgelopen tijd was er al goed nieuws, 
zegt Verkooijen. ‘De nieuwe premier in 
Japan, Yoshihide Suga, heeft afgekondigd 
dat zijn land met veel verdergaande klimaat-
doelstellingen komt dan ooit eerder. China 
kondigde aan klimaatneutraal te willen zijn 
in 2060. Zuid-Korea, dat drijft op de kolen-
industrie, heeft de klimaatneutraliteit ook 
omarmt. Dat is revolutionair. In vijf jaar tijd 
zie je grote economieën die kant op bewegen. 
De vraag is: is dit voldoende en op tijd? Ik 
bedoel: 2060 is niet morgen of overmorgen.’

Climate Adaptation Summit
Eind januari organiseert het GCA een Climate 
Adaptation Summit in Nederland. Onder 
meer is er op 22 januari een wetenschappe-
lijke conferentie in Groningen, tijdens de 
Klimaatadaptatieweek Groningen, waarbij 
Ban Ki-moon aanwezig zal zijn. Enkele 
dagen later levert ook bondskanselier Angela 
Merkel een bijdrage aan de top. Bovendien 
wordt er een jongerenfonds gelanceerd, 
waarop vanuit alle hoeken van de wereld 
aanspraak kan worden gedaan. Verkooijen: 
‘Stel, ik ben een jongere uit Accra en ik wil 
iets doen in de landbouwsector, dan kan 
ik me bij dat fonds aanmelden, krijg ik een 
subsidie en word ik begeleid door het GCA. 
Daarnaast ontwikkelt de RUG een master-
programma. Dat is niet alleen voor master-
studenten uit Nederland relevant, maar juist 
ook voor jongeren uit het globale Zuiden. Er 
zit namelijk een gratis online deel bij. Want 
er is voor ons één doelgroep extreem belang-
rijk, en dat zijn de jongeren. Alleen samen 
kunnen we het klimaatvraagstuk oppakken.’

‘Door de coronapandemie, 
en de klimaatverandering, 

groeit wereldwijd de extreme 
armoede weer’
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‘ IF LEADERS WANT EMPLOYEES TO BE COMPETENT, THEY SHOULD START BY BEING COMPETENT THEMSELVES’

STELLING JESUS MASCARENO APODACA FACULTEIT GEDRAG- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

‘Al die 
vesten waren
van iemand 

geweest’

SARA PLAT BUITENLAND

Soms vraagt het werk veel. Sommige 
verhalen neem je echt mee naar huis. Er is 
veel geweld tegen hulpverleners. De recente 
brand in kamp Moria en het harde optreden 
daar hebben het werk er niet veiliger op 
gemaakt. Zelf heb ik er gelukkig nog geen 
last van gehad. Ik maak veel lange wande-
lingen met mijn hond Simoun – dat betekent 
“zandstorm” in het Arabisch – langs zee. De 
zee en het lopen kalmeren mijn gedachten. 

Toen ik 18 was kon ik niet wachten om weg 
te gaan van Lesbos. Het is een klein eiland, 
ver weg van Athene, er kwamen nauwe-
lijks toeristen behalve wat wandelaars en 
er gebeurde echt nooit wat. Ik vertrok naar 
Athene om te studeren en dacht nooit meer 
terug te komen, behalve dan voor familie- 
bezoekjes. En nu woon ik er weer, wie had dat 
gedacht. 
Lesbos is flink veranderd. Ook ten goede. 
Er is een meer internationale cultuur nu, 
de sfeer is opener en er zijn veel geweldige  
initiatieven. Ik vind het niet nodig om alleen 
op de negatieve dingen te focussen. Voor mij 
is Lesbos nu levendiger en leuker dan toen 
ik een puber was. Ik denk dus dat ik nog wel 
even blijf. Hoewel we een terugkeer naar 
Nederland ook niet uitsluiten!’ 

PANAGIOTIS KARYTSIANOS (26)

‘I
k besefte voor het eerst echt hoe groot 
de vluchtelingencrisis was, toen ik 
in de kerstvakantie van 2015 vanuit 
Athene terug naar huis vloog, naar 

mijn familie op Lesbos. Toen we het eiland 
naderden, keek ik uit het vliegtuigraampje 
en ik zag dat de hele kustlijn oranje was. 
Duizenden oranje reddingsvesten lagen er. 
Al die vesten waren van iemand geweest die 
gevlucht was voor geweld en vervolging. Dat 
besef sloeg echt in.

Ik heb in Groningen van 2019 tot het voor- 
jaar van 2020 de master International Rights 
Law gedaan en was research assistent voor 
een project over anti-discriminatiewetge-
ving. Ik wilde altijd al advocaat worden. Mijn 
vader was advocaat, mijn zus ook, beiden in 
privaatrecht. Door hen zag ik hoe mooi het 
is als je met het recht mensen kunt helpen. 
Mensenrechtenadvocatuur is geen voor de 
hand liggende keuze in Griekenland. Het is 
niet glamourous en het politieke klimaat hier 
helpt ook niet mee. In het begin maakten 
veel mensen eten voor de kinderen, werden 
mensen opgevangen en geholpen door de 
inwoners. Nu is er veel racisme en geweld. 
De polarisatie is in Griekenland enorm. Het 
maakt me kwaad dat mensen elkaar niet 
meer als mensen zien, maar alleen als last.

Mijn vriendin Markella (25) en ik hadden 
het leuk in Groningen, we woonden vlakbij 
het UMCG. Markella is ook Grieks en was 
met me meegekomen naar Groningen. Ze 
werkte als kleuterjuf op een internationale 
school. Ik had net de master afgerond toen 
corona kwam. We zijn teruggevlogen naar 
Lesbos, vonden een huis en konden daar 
beiden direct aan de slag. Markella werkt nu 
als kleuterjuf in een vluchtelingenkamp. Ik 
werk momenteel als coördinator juridische 
hulp bij een kleine organisatie die vluch-
telingen bijstaat. Een van de gelukkigste 
momenten had ik toen een jong Afghaans 
stel dat ik had geholpen met hun status-
aanvraag, me kwam vertellen dat ze konden 
blijven en nu veilig waren. 

LEGALCENTRELESVOS.ORG

ALUMNUS IN GRIEKENLAND

LESBOS
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Om misstanden binnen organisaties te voorkomen moeten raden van commissarissen zo kritisch 
mogelijk zijn, wordt vaak gedacht. In haar proefschrift laat Irene Mostert echter zien dat kritiek  

negatieve gevolgen voor commissarissen kan hebben. 

ONDERZOEKBERT PLATZER NICK HANNES / RUG-SERIE IMAGINING SCIENCEWWW.RUG.NL/PROMOTIE-MOSTERT

De zachte kant van 
commissarissen

D
at Irene Mostert voor haar promo-
tieonderzoek toegang kreeg tot 
leden van bestuursraden en raden 
van commissarissen, is misschien  

wel net zo baanbrekend als het onderzoek 
zelf. Meestal blijven boardrooms van grote 
ondernemingen – banken en verzekeraars 
in dit geval – voor onderzoekers gesloten 
bastions. Mostert had echter ‘machtige 
vrienden’: ze voerde haar onderzoek uit 
in opdracht van De Nederlandsche Bank. 
‘Banken en verzekeraars staan onder toezicht 

van DNB en moeten min of meer meewerken 
aan onderzoeken’, zegt Mostert. ‘Anders was 
het nooit gelukt.’

Zachte kant
Het baanbrekende van het onderzoek zelf is 
dat Mostert de interactie tussen bestuurs-
raden en raden van commissarissen heeft 
onderzocht, zowel op groepsniveau als indi-
vidueel. Het begrip ‘corporate governance’ 
(Engelse term voor bestuur van een onder- 
neming) komt dan om de hoek kijken. 

Volgens de website van de Rijksoverheid 
‘gaat corporate governance over goed bestuur 
van beursgenoteerde bedrijven en het toe-
zicht daarop. Het regelt verhoudingen tussen 
bestuurders, commissarissen en aandeelhou-
ders. De overheid heeft wetten opgesteld voor 
goed en eerlijk bestuur van bedrijven.’
‘Sinds het ontstaan van het vakgebied cor-
porate governance in de jaren zestig is het 
altijd heel erg gegaan over harde maat- 
regelen’, zegt Mostert. ‘Zoals wet- en regel- 
geving, en corporate-governancecodes die 

http://WWW.RUG.NL/PROMOTIE-MOSTERT
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‘WHEN YOU AIM FOR PERFECTION, YOU DISCOVER IT’S A MOVING TARGET’  (GEORGE FISHER)

STELLING DAPHNE MONTIZAAN FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

goed bestuur moesten realiseren. Wat betreft 
de commissarissen werd altijd gedacht dat 
ze zo kritisch en onafhankelijk mogelijk 
moesten opereren. Maar na de financiële  
crisis van 2008 en allerlei grote boekhoud- 
en fraudeschandalen werd wel duidelijk dat  
er ook naar de zachte kant moet worden geke-
ken, zoals de interpersoonlijke dynamiek  
en het gedrag in de bestuurskamer.’

Tool BoardResearch
Mostert liet ruim 1100 commissarissen en 
bestuurders vragenlijsten invullen over hun 
onderlinge interactie – zowel op individueel 
als groepsniveau. Zij vertegenwoordigen 102 
banken en verzekeraars en 118 lokale ban-
ken van een ‘nationale coöperatieve bank’ 
waarvan Mostert de naam niet mag noe-
men. Van een veertigtal grote ziekenhuizen, 
woningcoöperaties en scholengemeenschap-
pen wist ze data te vergaren via de online tool 
BoardResearch. ‘Die tool is mede ontwikkeld 
door mijn copromotor aan de RUG, Dennis 
Veltrop, en RUG-hoogleraar corporate gover-
nance Jaap van Manen. Elk jaar moeten 
raden van commissarissen een zelfevaluatie 
doen. Met de tool faciliteren we dat en vragen 
we naar allerlei dynamieken en gedragin-
gen. Het is een win-winsituatie, want wij 
krijgen er unieke data voor terug waarmee 
we vernieuwend onderzoek kunnen doen.’

Kritische commissarissen
De belangrijkste conclusie van Mosterts 
onderzoek: kritiek van commissarissen op 
de raad van bestuur kan allerlei negatieve  
gevolgen hebben. Zo vond Mostert dat het 
voor spanningen en fricties kan zorgen als de 
raad van commissarissen negatiever is over 
het functioneren van de raad van bestuur 
dan de bestuurders zelf. ‘Daardoor kiezen 
kritische commissarissen minder snel voor 
het verlengen van hun termijn, terwijl je 
juist zou willen dat kritische commissaris-
sen blijven’, zegt Mostert. 
Onversneden kritiek van commissarissen, 
belangrijk voor hun toezichthoudende taak, 
kan bovendien ten koste gaan van hun advi-
serende functie. Mostert: ‘Daarvoor is een 
goede relatie tussen de raad van commissa-
rissen en de raad van bestuur heel belang-
rijk.’ Het goede nieuws is dat het negatieve 
effect van een ‘te’ kritische houding afneemt 
naarmate de aanstellingsduur van commis-
sarissen langer is. ‘Naarmate commissaris-
sen langer zijn aangesteld, weten ze beter 
wat er in een bedrijf speelt en zijn bestuur-
ders meer geneigd hun adviezen op waarde 
te schatten.’ Het slechte nieuws: de trend is 
de laatste jaren juist dat de aanstellingsduur 
van commissarissen beperkt wordt.

NICK HANNES / RUG-SERIE IMAGINING SCIENCE

Lagere status
Ook ten opzichte van collega’s kan zijn of 
haar kritische houding een commissaris 
opbreken. ‘Commissarissen die zeer kritisch 
zijn over de algemeen directeur kunnen door 
medecommissarissen lager in status wor-
den gewaardeerd, waardoor ze minder tevre-
den zijn over hun commissariaat en sneller 
zullen stoppen. Er is best veel onderzoek 
waaruit naar voren komt dat status een heel 
belangrijke drijfveer is om überhaupt een 
commissariaat aan te gaan.’
Mostert wijst in het laatste geval op het 
belang van een psychologisch veilig kli-
maat: de lagere waardering in status zag 
ze alleen in een psychologisch onveilig kli-
maat. ‘Psychologische veiligheid komt er 

‘Naarmate 
commissarissen langer 

zijn aangesteld, zijn 
bestuurders meer 

geneigd hun 
adviezen op waarde  

te schatten’

kort gezegd op neer dat je je kunt uitspre-
ken zonder dat je daarop wordt gepakt en 
alleen komt te staan.’ Niet voor niets nam 
Mostert in haar proefschrift een citaat op 
van twee Harvard-onderzoekers, Lorsch en 
McIver: ‘How can it be that directors can be 
unwilling as an unprepared child in a class-
room quiz to raise their hand and venture a 
wrong answer?’ ‘Zij schreven dat al in 1989, 
maar pas nu wordt psychologische veiligheid 
steeds meer gezien als een belangrijke knop 
om aan te draaien zodat commissarissen 
hun werk goed kunnen doen.’

Survivallen in de Ardennen
Dat doet de vraag rijzen of de bestuurders en 
commissarissen niet gewoon af en toe een 
weekendje moeten gaan survivallen in de 
Ardennen. ‘Jazeker’, zegt Mostert, ‘dat wordt 
ook meer en meer gedaan. Zeker voor een 
raad van commissarissen is dat heel belang-
rijk, want die zien elkaar niet zo vaak. Die 
komen een paar keer per jaar samen en dan 
moeten ze zulke belangrijke dingen doen. 
Dan is het ook belangrijk dat je een goed 
team vormt.’
Voor haar proefschrift kwam het dus goed uit 
dat Mostert niet alleen een master bedrijfs-
kunde heeft behaald, maar ook een bachelor 
psychologie. ‘Dit is precies het type onder-
zoek waarbij je beide perspectieven moet 
combineren, de zachte en de harde kant, psy-
chologie en bedrijfskunde. Na mijn bachelor 
psychologie ben ik geswitcht naar bedrijfs-
kunde, omdat ik gedrag in grote organisaties 
heel interessant vind, vooral aan de top. 
Juist wat er aan de top van een organisatie 
gebeurt, kan zulke enorme consequenties 
hebben, niet alleen voor het bedrijf en zijn 
werknemers, maar ook voor alle partijen die 
er zaken mee doen, de leveranciers, aandeel-
houders, iedereen.’

Gedrag en cultuur
Inmiddels werkt Mostert bij de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM). ‘Ik ben heel blij 
met die baan. Ik werk voor het team gedrag 
en cultuur van het Expertisecentrum van de 
AFM. Als projectleider van het project Toon 
aan de Top doe ik onderzoek naar de cultuur 
aan de top van banken en verzekeraars, ook 
weer omdat er maar heel beperkt onder-
zoek naar is gedaan. Dat is heel mooi, want 
dat sluit perfect aan bij de expertise die ik 
heb opgedaan met mijn proefschrift.’ Daarbij 
merkt ze op dat ook bij bedrijven zelf de 
interesse voor hun cultuur en gedrag groeit. 
‘Onder toezicht staande partijen gaan steeds 
meer het belang van dit soort onderzoek 
inzien. Gelukkig maar, want dat was tien 
jaar geleden wel anders.’

Irene Mostert (1990) behaalde haar ba-
chelor psychologie en master bedrijfskunde 
aan de RUG. Daar promoveerde ze afgelopen 

september op een onderzoek dat ze uitvoerde 
in opdracht van De Nederlandsche Bank en 

beschreef in haar proefschrift Nose in,  
fingers out – Essays on board-governance  

effectiveness. Sinds december 2019 werkt ze  
bij het Expertisecentrum van de Autoriteit 

Financiële Markten.
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Doede Wiersma (1940) / theologie 
1974 
Wijs van hart 
Het mensbeeld van Dietrich 
Bonhoeffer 
PUBLISH.PINNE.NL   € 16,00

Emiel Hakkenes 
1977 / journalis-
tiek 2005
Gas
Geschiedenis van 
de gaswinning in 
Nederland 

WWW.THOMASRAP.NL  € 22,99

Toske Andreoli (1990) / psychologie  
2013 en filosofie 2018
De mooiste tijd van je leven? 
Een nieuwe kijk op studiestress 
UITGEVERIJLONTANO.NL  € 20 ,00

Roel Bekker (1947) / 
rechten 1970
Dat had niet zo 
gemoeten!
Fouten en falen van 
de overheid onder 
het vergrootglas

WWW.BOOMBESTUURSKUNDE.NL   

€ 37,50

Rox van der Helm (1984) / 
Nederlands 2012, journalistiek 
2016
Schuddebuikend je bed in
Korte verhalen over seks, corona, 
BN-ers en Vindicat.
WWW.UITGEVERIJASPEKT.NL  € 19.95

Paul Brood (1952) / 
rechten 1979 en 
Martin Berendse
Historische 
streekatlas NL – 
De ware schaal 

van Nederland
Op zoek naar de achtergrond van 
onze streeknamen
WWW.WBOOKS.COM  € 34,95

Peter Joosten (1984) / bedrijfs-
kunde 2009
Supermens – Ben jij klaar voor 
een upgrade?
De wondere wereld van biohacking. 
De supermens is geen SF meer.
WWW.BOTUITGEVERS.NL 

€ 22,00;  E-book € 9,00 

Wim Jurg (1953) / geschiedenis 
1979
Onder dezelfde sterren
Symmachus, de laatste heidense 
senator en zijn christelijke vrienden
WWW.DAMON.NL  € 24,90

Yme Kuiper (1949) / sociologie en  
filosofie 1972; culturele antropo-
logie1976 ; promotie 1993 en 
Sjoerd Cuperus († 2015)
Dekema State Jelsum – Biografie 
van een landgoed
Over de bewoners door de eeuwen 
heen, de band tussen state en dorp 
en de waarde van dit bijzondere 
landgoed als Fries historisch 
erfgoed
WWW.BORNMEER.NL  € 49,90

Ellen Deckwitz 
(1982) / 
Nederlands 2009
Dit gaat niet over 
grasmaaien
Hoe lees je poëzie? 
Een rondleiding 

langs de vele ontroerende, drama- 
tische, ronduit hilarische en 
verbeeldingsrijke paden die de 
poëzie rijk is.
WWW.UITGEVERIJPLUIM.NL

€ 19,99, E-book € 12,99

Ingeborg Nienhuis  
(1982) / Nederlands  
en journalistiek 
2005
Schoem of 
De voarende 
Zoltkamper

‘n Hail schier verhoal’ over een 
groepje jonge garnalenvissers 
WWW.GREUNENKRIEK.NL  € 10,00

Lambert Teuwissen 
1977 / American 
studies 2002
75 jaar bevrijding 
1944-1945
Het nieuws uit het 

laatste oorlogsjaar van dag tot dag
WWW.AMBOANTHOS.NL  € 39,99 

Wendy van Mieghem 1976 / 
sociologie 2003
Leiderschap 
Ervaar rust tijdens verandering en 
conflicten.
WENDYVANMIEGHEM.COM  € 29.95

Mathijs Deen 
(1962) / 
Nederlands 1988 
Het lichtschip
Springerig bokje 
verstoort het 
voorspelbare leven 

aan boord.
WWW.THOMASRAP.NL € 17,99, 
luisterboek € 14,99, E-book € 11,99

Herry Vos (1940) / 
geneeskunde 1963
Vreemde beelden 
Een thriller over 
ontvoeringen en 
een zoektocht naar 
afkomst 

WWW.VOSHBOEK.NL  € 21,90

Harry Woldendorp )1955 /  
geschiedenis 1979 en culturele  
antropologie 1981
Technologische en sociale 
innovatie in de ouderenzorg 
De impact van COVID-19
WWW.SWPBOOK.COM  € 26,90

Jan de Haan (1946) / geneeskunde 
1971
Van dorpsdokter tot hoogleraar – 
50 jaar huisartsgeneeskunde
Professionalisering van de huis-
artsengeneeskunde en grote 
veranderingen in huisartsenland
WWW.ELIKSER.NL  € 18,50

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK 

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

Ernst Kuipers (1959), 
voorzitter Landelijk Netwerk 

Acute Zorg en voortrekker 
Landelijk Coördinatiecentrum 

Patiënten Spreiding, alias 
‘ic-beddenbaas’ in coronatijd; 
voorzitter Raad van Bestuur 

Erasmus MC Rotterdam; 
hoogleraar gastro-enterologie; 
studeerde een jaar scheikunde 

en daarna geneeskunde 
(afgestudeerd 1986).

Speciale plek
Eyssoniusplein 4/4a
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ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

http://PUBLISH.PINNE.NL
http://WWW.THOMASRAP.NL
http://UITGEVERIJLONTANO.NL
http://www.boombestuurskunde.nl/
http://www.uitgeverijaspekt.nl/
http://WWW.WBOOKS.COM
http://WWW.BOTUITGEVERS.NL
http://WWW.DAMON.NL
http://bornmeer.nl
http://WWW.UITGEVERIJPLUIM.NL
http://www.greunenkriek.nl/
http://WWW.AMBOANTHOS.NL
http://WENDYVANMIEGHEM.COM
http://WWW.THOMASRAP.NL
http://www.voshboek.nl
http://WWW.SWPBOOK.COM
http://www.elikser.nl
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK
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‘THERE ARE SOME THINGS YOU LEARN BEST IN CALM, AND SOME IN STORM’  (WILLA CATHER, THE SONG OF THE LARK)

STELLING MARLIES TER BEEK FACULTEIT GEDRAG- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Ernst Kuipers (1959), 
voorzitter Landelijk Netwerk 

Acute Zorg en voortrekker 
Landelijk Coördinatiecentrum 

Patiënten Spreiding, alias 
‘ic-beddenbaas’ in coronatijd; 
voorzitter Raad van Bestuur 

Erasmus MC Rotterdam; 
hoogleraar gastro-enterologie; 
studeerde een jaar scheikunde 

en daarna geneeskunde 
(afgestudeerd 1986).

Speciale plek
Eyssoniusplein 4/4a

AIN WONDRE STAD

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

‘I
k woonde mijn hele studietijd op hetzelfde adres, twee huizen 
boven elkaar. Ik ben op het bovenhuis begonnen, later verhuisde ik 
naar beneden. Andere deur. Zelfde club mensen. Ik herinner me de 
luide klingelbel en een buurman die elektrische gitaar speelde. Als 

hij te lang en te luid speelde werden meestal mijn boxen gebruikt voor wat 
tegengas. Bijna altijd Led Zeppelin. Even stevig ertegenin was de manier om 
de buurman weer rustig te krijgen. 

De huurbaas was een prachtige Groninger die de boekhouding niet altijd 
even goed op orde had. Periodiek kreeg je boze briefjes, dat je je huur niet 
had overgemaakt. Wij gingen dan rustig met hem door zijn bankafschriften 
en wezen aan dat we wel degelijk betaald hadden.
Ik was de enige in huis die geneeskunde studeerde. Geneeskunde toen was 
een ongelooflijk saaie studie. Het curriculum zat niet zo stevig in elkaar. 
De medische colleges waren verschrikkelijk. Niet te pruimen zo saai. Met 
twee anderen had ik een groepje. We gingen om beurten naar college en 

maakten aantekeningen voor de anderen, met carbonpapier. Ik dacht: Het 
moet een keer leuker worden. En dat gebeurde ook, bij de coschappen, in 
Enschede. Ik hield mijn kamer aan en kwam elk weekend terug. Groningen 
was een veel bruisender stad dan Enschede.

Alle college-uren met carbonpapier, al die uurtjes studeren op het 
Eyssoniusplein liggen mijlenver achter me. Haha. Een witte jas draag ik 
niet meer. Mijn registratie is zelfs verlopen. Als bestuurder sta ik nu voor 
microfoons en camera’s over corona te praten. Ik vind het leuk, maar 
ik ben het ook aan mijn stand verplicht uit te leggen wat er gebeurt. 
Zo’n coronacrisis heeft een ontzettend grote impact op iedereen. Er zijn 
beperkingen aan zorg. Dan moet je vanuit die zorg ook goed uitleggen waar 
je mee bezig bent. Dat ik bekend ben nu – die spreekwoordelijke five minutes 
of fame – doet me niet zoveel. Daar ben ik toch te veel Groninger voor. Mijn 
ouders kwamen allebei uit Noord-Groningen. Mijn moeder uit Oethoezen. 
Mijn vader uit Leens.’

‘Even stevig ertegenin,
met Led Zeppelin’ 
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Lekkerlang lezen
H et Nederlandse landschap is als een 

schilderij van Piet Mondriaan. Die 
efficiënte indeling, waarin alles nuttig 

moet zijn, vindt zijn oorsprong in de negentiende 
eeuw – niet toevallig het tijdvak dat Auke van 
der Woud al decennia boeit. Toen begon de 
intensivering van de landbouw.
Tegenwoordig is er vaak kritiek op de boeren, 
weet Van der Woud. Ze zouden onwillig zijn en 
te weinig zorg hebben voor het klimaat. Niet 
eerlijk, vindt hij, want aan hun manier van wer-
ken gaat dus anderhalve eeuw van efficiëntie-
denken en overheidsbeleid vooraf. ‘Dus kun je 
er ook niet van vandaag op morgen een streep 
onder zetten.’ 

Zijn boek Het landschap, de mensen dient niet 
alleen om die geschiedenis te schetsen, Van der 
Woud hoopt lezers aan het denken te zetten. 
Want hoe het landschap van straks eruit zal 
zien, daar denken we volgens hem in Nederland 
te weinig over na. ‘Onze premier houdt niet van 
visie, maar die is wel nodig. Als we zo doorgaan, 
blijft er niets van ons landschap over.’ 

Er bestaat een prognose, vertelt Van der Woud, 
waarin staat dat er in de komende tien jaar een 
miljoen woningen moeten worden gebouwd. 
‘Mensen willen in Nederland niet graag in flats 
wonen, maar een miljoen woningen met een 
tuintje eromheen, wat gaat dat betekenen voor 
Nederland en willen we dat? Dat soort vragen 
worden helemaal niet gesteld, en dat moet wel.’ 

S chrijver Marjan Brouwers is naar eigen 
zeggen een positief ingesteld mens, 
maar ook iemand die ‘met groot ple-

zier de vreselijkste dingen kan bedenken.’ Vijf 
jaar geleden sloeg haar fantasie op hol. Donald 
Trump was in de race voor het presidentschap 
van de Verenigde Staten, de kranten schreven 
dagelijks over klimaatverandering en dicht bij 
huis, op het Groninger land, schudden de hui-
zen. ‘Wat als alles wat ik op dat moment vrees-
de uit zou komen?’ Ze zette haar toekomstvi-
sioen om in een dystopie. ‘Een utopie had ook 
gekund, maar dat is veel minder spannend.’ 

Een van de rampen die Leegland geteisterd 
hebben is een virus. ‘Veel lezers denken dat ik 
dat er dit voorjaar nog gauw aan toegevoegd 
heb, maar het idee ontstond al in 2016. Ik zocht 
iets waar veel mensen ziek van kunnen worden. 
Toen ik me in virussen verdiepte, bleek de kans 
op zo’n uitbraak reëler dan ik dacht.’  

De eerste versie van de roman was snel klaar, 
maar daarna vroegen andere projecten om 
voorrang. Nu Leegland er eenmaal is, wil ze niet 
te lang wachten met een vervolg. Ze laat zich 
leiden door nieuwsgierigheid. ‘Er zijn veel loca-
ties in het boek waar ik meer over wil weten. In 
het overstroomde Amsterdam leven de mensen 
op de daken, hoe zou het er daar aan toe gaan?’  

Auke van der Woud  
(1947) / em. hoog-

leraar architectuur-  
en stedenbouw- 

geschiedenis

Het landschap,  
de mensen

WWW.UITGEVERIJ 
PROMETHEUS.NL

€ 29,99

Marjan Brouwers 
(1963) / Engels en 
algemene letteren 

1988

Leegland

WWW.UITGEVERIJ 
PASSAGE.NL

€ 21,–   
E-book € 10,99

DORIEN VRIELING
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Leegland, het Nederlandse landschap, een pretpark, het wereldtoneel, de BV Nederland: 
vijf boeken schilderen vijf visies op één samenleving, op één wereld. Onze wereld.

http://www.uitgeverijprometheus.nl
http://www.uitgeverijprometheus.nl
https://www.uitgeverijpassage.nl/
https://www.uitgeverijpassage.nl/
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H et Perenlied is een sprookjesachtig 
verhaal over de liefde en 9/11. Gabriel 
en zijn geliefde Bietenkoningin, een  

meisje geboren uit drie bieten, beramen een 
protestactie tegen het pretpark waar ze werken. 

Groente en fruit zijn een thema dat vaker 
voorkomt in het werk van dichter en muzikant 
Joost Oomen, die nu voor het eerst een roman 
schreef. ‘Waarom ik het zo leuk vind? Wie vindt 
groente en fruit nou niet leuk! Het heeft vrolijke 
kleurtjes en glimt mooi.’ 

En vrolijkheid, dat is wat hij wil brengen met 
Het Perenlied. Er is al genoeg zwaarte in de lite-
ratuur. ‘Neem bijvoorbeeld al die boeken over 
protestantisme. Op zich niets mis mee, maar ik 
wilde iets anders maken.’ Nog niet zo lang gele-
den schreef hij veel ernstige gedichten. ‘Boos 
en moeilijk, zoals jonge dichters vaak doen. Tot 
ik me realiseerde dat dat helemaal niet bij mijn 
karakter past.’ 

Toch heeft zijn boek een serieuze boodschap. 
De hoofdpersonen protesteren niet voor niets 
tegen een pretpark: Oomen vindt dat onze 
maatschappij te strak is ingedeeld tussen ‘leuk’ 
(een pretpark, Netflix) en ‘efficiënt. ‘Dit is enter-
tainment, dit is leuk, en daarbuiten moeten we 
meedraaien in een molen. Terwijl vrolijkheid 
door je hele dag heen kan lopen. Je kunt het ook 
vinden in een mooi draaiend achterwiel van een 
fiets.’ 

D e BV Nederland, Dirk Bezemer vindt 
het een vreselijke term, maar ook een 
veelzeggende. Het lijkt soms alsof de 

overheid Nederland ziet als een bedrijf. ‘Ze heeft 
de keuze tussen kapitaal en vermogen. Kapitaal 
is alles wat we nodig hebben om een economie 
goed en duurzaam te laten draaien – onderwijs, 
rechtspraak, zorg, natuur. Vermogen is financi-
ele bezittingen en vastgoed. In kapitaal is veel te 
weinig geïnvesteerd, in vermogen veel te veel.’ 

Dat leidde ertoe dat de ‘gewone man’ maar 
weinig merkte van de economische groei van 
de laatste jaren. Vandaar de titel van zijn boek, 
Een land van kleine buffers: een grote groep 
Nederlanders zit krap bij kas. ‘Uit een onder-
zoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat veel 
huishoudens niet op korte termijn 2000 euro bij 
elkaar kunnen krijgen. Vaak is 500 al onmoge-
lijk. Dat is iets heel raars, in zo’n rijk land.’ 

A ls er iets is wat we nu nodig hebben, 
dan is het verbeelding, volgens de 
Duitse filosoof en historicus Philipp 

Blom. In zijn essay Het grote wereldtoneel grijpt 
hij terug op schrijvers en denkers van vroeger. 
Mensen die leefden ten tijde van een kantel-
punt, en probeerden een nieuwe wereld voor 
zich te zien. Zoals de 17e-eeuwse Spaanse jurist 
en schrijver Pedro Caldéron, die leefde ten tijde 
van de ‘kleine ijstijd’ – een periode van ingrij-
pende klimaatverandering, net als onze tijd.

Blom schreef het boek vóór de coronacrisis, 
toch gaat het erover. Of beter: corona is onder-
deel van een veel groter probleem, zegt hij.  
‘Het boek beschrijft de wereld waarin corona 
kon plaatsvinden. Het virus is voor ons allen 
ongelooflijk belangrijk en verstorend, maar  
het is maar één symptoom van een grotere 
wanorde. Als we er over vijftig jaar op terug- 
kijken, zien we het als een onderdeel van een  
keten van gebeurtenissen die de wereld 
veranderden.’ 

We staan nu voor de taak om ‘het verhaal dat 
ons succesvol heeft gemaakt als maatschappij’, 
zoals Blom het noemt, te verruilen voor een 
nieuw verhaal. De verbeelding kan ons helpen 
dat verhaal vorm te geven. ‘Corona heeft laten 
zien dat wij hier niet de baas zijn, we zijn een 
vrij onbelangrijk organisme in een enorme 
wereld. Het nieuwe verhaal is geen verhaal  
meer van dominantie, maar van coöperatie  
met de natuur.’ 

Philipp Blom 
(1970) / eredoctor 

RUG 2019 

Het grote 
wereldtoneel

WWW.DEBEZIGEBIJ.NL 

€ 17,99, E-book  
€ 9,99, Luisterboek 

€ 11,99

Joost Oomen 
(1990) / Nederlands 

2012

Het Perenlied

WWW.SINGEL 
UITGEVERIJEN.NL/

QUERIDO 

€ 20,– 

Dirk Bezemer 
(1971) / hoog- 

leraar economie 
van de internatio- 

nale financiële 
ontwikkeling

Een land van kleine 
buffers

WWW.UITGEVERIJ 
PLUIM.NL 

€ 22,99

Het roer moet om, vindt Bezemer, en daarvoor 
doet hij een paar concrete voorstellen. Om te 
beginnen moet de overheid weer veel meer 
investeren in de publieke sector. En het belas-
tingstelsel moet op de schop. Lagere loonbelas-
ting, lagere btw, hogere vermogensbelasting. 
En de lonen moeten omhoog. Uiteindelijk is zijn 
boodschap er een van hoop: ‘We zijn een rijk 
en hooggeorganiseerd land en hebben echt 
de mogelijkheid om het anders aan te pakken. 
Maar dan moeten we het wel gaan dóen.’ 

http://WWW.DEBEZIGEBIJ.NL
https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/
https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/
https://www.singeluitgeverijen.nl/querido/
http://WWW.UITGEVERIJPLUIM.NL
http://WWW.UITGEVERIJPLUIM.NL
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O
ntmoetingen met de familie in 
Duitsland, waar zij en haar man 
allebei vandaan komen, zitten er 
waarschijnlijk niet in met Kerst. 

En zingen ook al niet. Het toonkunstkoor 
van Anke Huckriede (1959) wilde in kleine 
groepen Bachs Weihnachtsoratorium uit-
voeren. Maar repeteren kan niet, onder de 
geldende coronaregels. ‘Ik zie me met de 
feestdagen aan tafel zitten, een puzzeltje 
leggen, of zo.’

Indianenverhalen
Tot aan Kerst hoeft de RUG-hoogleraar  
vaccinologie zich bepaald niet te vervelen. 
Anke Huckriede is door haar kennis over 
vaccins en ons immuunsysteem ineens 
een veelgevraagd expert. ‘Vorige week had 

‘Zo’n virus biedt nieuwe kansen’
Twaalf interviews per week. Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede is hot. Iedereen en alles wil haar kijk op 

coronavaccins. Huckriede grijpt de kans het belang van vaccineren ondubbelzinnig te onderstrepen.

ONDERZOEKELLIS ELLENBROEK ANP / ROBIN UTRECHT

ik twaalf interviews, deze week zit ik al op 
vijf.’ Het zijn de weken dat Pfizer BioNTech, 
Moderna, AstraZeneca en andere fabri-
kanten hun coronavaccins aan de wereld 
presenteren. Huckriede is blij verrast over de 
producten, met name over hun vermeende 
effectiviteit. Tuurlijk zijn er vragen. Hoe lang 
blijft zo’n vaccin werken, bijvoorbeeld. Maar 
kom bij haar niet aan met indianenverhalen 
als dat een prik autisme in de hand werkt, of 
dat Bill Gates ons chipjes inspuit. ‘Dat is echt 
klinkklare onzin.’

Vaccinatiebereidheid
Ze hoopt dat zodra de campagnes van start 
gaan, iedereen in de rij staat. Zij staat niet 
meteen afwijzend tegenover het idee meer 
vrijheden te gunnen aan gevaccineerden. 

Misschien krikt het de vaccinatiebereidheid 
op. Die is, als Broerstraat 5 haar spreekt, 
nogal laag. Vijftig procent, weet Huckriede. 
Vooral jongeren voelen niets voor een spuit. 
Wat de hoogleraar tegen twijfelaars en tegen-
standers zou willen zeggen: ‘Het is niet alleen 
voor jezelf belangrijk je te laten inenten, maar 
ook om anderen te beschermen die je lief 
zijn. Bovendien zal jouw vaccinatie helpen 
sneller van die vervelende maatregelen af 
te komen. Die laatste twee aspecten worden 
nu niet voldoende belicht.’ En over de angst 
voor bijwerkingen: ‘Je reageert misschien 
iets heviger dan bij een griepprik. Zere arm, 
verhoging, grieperig gevoel. Dat is een teken 
dat het immuunsysteem goed aanslaat. Als 
je weet dat het erbij hoort, kun je denken: So 
what! Daar kom ik wel overheen.’

WWW.RUG.NL/INBEELD-AHUCKRIEDE

http://WWW.RUG.NL/INBEELD-AHUCKRIEDE
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Eredoctoraat Feike Sijbesma

Rector Magnificus Cisca Wijmenga zal 22 
januari, tijdens de Klimaatadaptatieweek,  
Feike Sijbesma bekleden met een eredoctoraat. 
De voormalige CEO van DSM ontvangt het 
eredoctoraat van de RUG vanwege zijn grote 
maatschappelijke betrokkenheid als een van 
de meest vooruitstrevende industrieleiders 
van Nederland. Vooral zijn grote inzet voor 
het tegengaan van ondervoeding, voor het 
klimaatvraagstuk en voor duurzaamheid wordt 
geroemd. 

Eerste Ben Feringa Impact 
Awards

De eerste twee Ben Feringa Impact Awards zijn 
uitgereikt aan de bedenkers van de milieu-
vriendelijke Ocean Grazer en de patiëntvrien-
delijke IvyONe. De naar haar Nobelprijswinnaar 
vernoemde prijs heeft de RUG ingesteld om 
bijzondere prestaties van onderzoekers en 
studenten op het gebied van kennisbenutting 
– verbinden van onderzoek en maatschappij – 
te onderscheiden. Het verhaal over de Ocean 
Grazer stond december 2018 in Broerstraat 5. 
Het winnende project in de categorie studenten, 
IvyONe van Niels Wijermans, is een draagbaar 
alternatief van het infuus aan een paal. 
WWW.RUG.NL/NEWS-IMPACTAWARD

VARIA

‘ JE ZIET ER NIET GOED UIT. ALS IK VRAGEN MAG: HEB JE SOMS SUIKER IN JE URINE?’  ‘NEE, ALLEEN EEN BEETJE MELK GRAAG.’  (HERMAN FINKERS) 

STELLING CLAIRE DEKKERS FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Lacherig
Influenza is de specialisatie van Huckriede. 
Tot corona alles veranderde, onderzocht 
ze hoe het menselijk immuunsysteem op 
griepvaccins reageert en hoe infecties dat 
immuunsysteem in de loop van iemands 
leven veranderen. In haar colleges vertelt ze 
hoe virussen, hoe klein ook, kunnen toeslaan 
en wat voor impact ze kunnen hebben. 
‘Dat fascineert mij.’ Het coronavirus, dat 
complete gezondheidssystemen wist plat 
te leggen, spant qua impact wel de kroon. 
Toch duurde het ook bij Huckriede even voor 
ze dat doorhad. ‘In het begin vroeg ook ik 
me af of het iets was waar we ons druk over 
moesten maken.’ Ook voor vaccinologen en 
virologen was het nieuw. ‘Wij deden op het 
werk zelfs lacherig toen de eerste collega’s 
over de anderhalve meter begonnen.’ Onder-
tussen staan wetenschappers te trappelen 
dat geniepige virus te doorgronden en ermee 
af te rekenen. Het is dringen rond de subsi-
diepotjes. 

Lifelines
‘Zo’n virus biedt nieuwe kansen’, aldus 
Huckriede. Zelf participeert ze in een van 
de onderzoeken van Lifelines die mogelijk 
gemaakt worden door crowdfunding onder 
onder meer RUG-alumni. De participanten 
aan het langlopende grootschalige Lifelines-
project wordt gevraagd of ze corona hebben 
gehad en hoe ernstig. ‘Wij willen weten of 
we dat kunnen relateren aan hun medische 
geschiedenis en hun genetische eigen-
schappen.’
Ander onderzoek waar de vaccinologe 
aan meedoet gaat over indicatoren die 
voorspellen dat milde klachten ernstige 
klachten worden, en over hoe kankerpatiën- 
ten zullen reageren op vaccinatie. Tot slot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
is Huckriede betrokken bij een Gronings 
onderzoek naar het antivirale middel 
hydroxychloroquine. Het omstreden middel 
laat veelbelovende resultaten zien als je het 
direct toedient aan de longen – met een pufje 
– in plaats van het te slikken.

Hachelijk avontuur
Ze heeft zich afgevraagd of ze zelf een 
vaccin zou kunnen maken. In het begin. 
Heel even. ‘Je kunt geïnactiveerd virus als 
vaccin gebruiken. Dat gebeurt ook veel bij 
influenza. Je behandelt het virus dan zo dat 
het niet meer infectieus is en niet meer kan 
repliceren. Bij corona is dat ook een optie.’ 
Het is bij een voorzichtig gedachtenexpe-
riment gebleven. ‘Het zijn echt heel grote 
jongens die met die vaccins bezig zijn. Daar 
kun je nooit tegenop concurreren. Zij hebben 
ondertussen miljarden. De mogelijkheden 
die wij hier hebben zijn heel beperkt.’ Boven-
dien wist Huckriede meteen al dat het een 
veel te hachelijk avontuur zou zijn. ‘Het is 
wel een heel gevaarlijk virus, dus je moet 
wel honderdvijftig procent zeker zijn van de 
veiligheidscondities. Je kunt je niet permit-
teren dat er in je vaccin per ongeluk nog een 
actief virusdeeltje zit.’
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‘Het is niet alleen 
voor jezelf belangrijk 

je te laten inenten, 
maar ook om anderen 
te beschermen die je 

lief zijn’

Anke Huckriede 
(Duitsland, 1959)  

studeerde biologie aan de Universiteit 
van Bielefeld, waar ze in 1990 ook 

promoveerde. Sindsdien deed zij als 
postdoc onderzoek bij de medische 
faculteit van RUG/UMCG, eerst bij 

Fysiologische chemie en vanaf 1999 bij 
Medische microbiologie. In 2011 werd 

ze daar hoogleraar vaccinologie,  
gespecialiseerd in ‘rationele vaccin- 

ontwikkeling’. In haar werk aan  
(influenza)vaccins richt ze zich onder 
meer op de effecten van al bestaande 
immuniteit op de vaccinatierespons.
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FOTO ALAN J. POWDERHAM

Indische glasvisjes op koraalrif

Deze Indische glasvisjes (Parapriacanthus 

ransonneti) scholen graag samen onder 

rotsen of overhangende koralen, zoals 

hier onder een Acropora tafelkoraal. 

Hun relatief grote ogen verraden dat 

ze voornamelijk ’s nachts actief zijn. Ze 

voeden zich met zoöplankton en vormen zo 

een belangrijke schakel in de voedselketen 

van een koraalrif.

De foto is een van de honderden in het 

net verschenen ‘koffietafelboek’ At the 

heart of the coral triangel – celebrating 

biodiversity. De teksten bij de foto’s van 

Alan J. Powderham schreef Sancia van der 

Meij, die aan de RUG onderzoek doet naar 

de biodiversiteit op koraalriffen.  

Een interview met haar staat op  

WWW.RUG.NL/MAGAZINE-SANCIA.

Op 2 februari 2021 houdt honorair 

hoogleraar tropische mariene 

biodiversiteit Bert Hoeksema zijn oratie 

‘Verborgen biodiversiteit van koraalriffen’. 

WWW.RUG.NL/ORATIE-BWHOEKSEMA

FOTO

http://WWW.RUG.NL/ORATIE-BWHOEKSEMA
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H
uisvesting is een grondrecht. Het 
is vastgelegd in de meeste nati-
onale grondwetten en in het 
Internationaal Verdrag inzake eco-

nomische, sociale en culturele rechten van 
de VN. Recent vulde de VN het nog eens 
aan met een protocol waarin staat dat er bij  
huisuitzettingen altijd alternatieve huisves-
ting moet worden aangeboden. 
Mooi, vindt Michel Vols, maar wat betekent 
het nu echt in de praktijk? Vooral als je kijkt 
naar de vele huisuitzettingen die overal ter 
wereld plaatsvonden na de economische 

Jaarlijks worden er wereldwijd honderdduizenden mensen uit huis gezet. Toch is huisvesting een  
internationaal grondrecht. Op grond waarvan beslist een rechter of iemand op straat belandt of niet? 

‘Burenprofessor’ Michel Vols (36) kreeg een omvangrijke Europese subsidie om hier de komende  
vijf jaar onderzoek naar te doen. 

ONDERZOEKKARIN DE MIK FOTO PETER HILZ / HH

crisis in 2008. Door huurachterstanden 
en hypotheekschulden moesten miljoenen 
mensen hun woning verlaten. Corona zal dit 
nog verergeren, verwacht Vols. 

Overlast
Hij vervolgt: ‘Het recht op huisvesting is 
vrij onbekend. Elk land gaat er ook anders 
mee om in zijn rechtspraak.’ In het Verenigd 
Koninkrijk kan een huiseigenaar volstaan 
met een briefje om de huur op te zeggen. 
Binnen een week. In Polen daarentegen lukte 
het een verhuurder zelfs niet een expres niet 

betalende huurder zijn woning uit te krijgen. 
Ook niet met een rechterlijk bevel. Het zijn 
twee uitersten in Europa. Het wettelijk 
grondrecht op huisvesting wordt dus heel 
verschillend toegepast. In Spanje moeten 
gemeenten altijd alternatieve woonruimte 
aanbieden als iemand uit zijn woning wordt 
gezet. 
Inmiddels hoogleraar openbare-orderecht 
Vols kreeg in 2013 landelijke bekendheid 
door zijn promotieonderzoek naar proble-
matische burenoverlast. Hieraan dankt hij 
zijn bijnaam ‘de burenprofessor’. Zo’n acht 

WWW.RUG.NL/INBEELD-MVOLS 

‘Huisuitzetting
is een traumatische ervaring’

http://www.rug.nl/inbeeld-mvols
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Zintuigen gefopt

“Licht. Zon. Vuur. Je hebt er natuurlijk niets van 
gemerkt, maar toen je die drie woordjes las 
werden je pupillen een héél klein beetje kleiner. 
Alleen al door te denken aan licht of iets dat met 
licht te maken heeft, zet processen in je lichaam 
in werking om je pupillen zo efficiënt mogelijk  
af te stellen.” Christien Boomsma van de UK 
interviewde experimenteel psycholoog  
Sebastiaan Mathôt over zijn subtiele maar 
spectaculaire ontdekking. Lees verder op: 
WWW.UKRANT.NL/MAGAZINE/ZO-SLEUTELEN-DE- 
HERSENEN-AAN-JE-ZICHT

Koffietafelboek

At the Heart of the Coral Triangle is een ‘koffie-
tafelboek’ met honderden fantastische foto’s 
van onderwaterfotograaf Alan Powderham en 
toegankelijke Engelse teksten – met vele nog 
niet eerder beschreven observaties – van koraal-
rifonderzoekster Sancia van der Meij, asssistant 
professor Marine Evolutionary Ecology aan de 
RUG. € 60,99 (Zie ook pagina 16 en 17).

Postume diagnose Van Gogh 

Groningse onderzoe-
kers hebben Vincent 
van Gogh postuum 
aan een uitgebreid 
psychiatrisch onder-
zoek onderworpen. 
Dit deden ze op basis 
van diens omvangrijke 
correspondentie en 

bestaande medische informatie. Nieuw is de 
conclusie dat Van Gogh, nadat hij zijn linkeroor 
had afgesneden, waarschijnlijk tweemaal een 
alcoholonttrekkingsdelier heeft doorgemaakt.
WWW.RUG.NL/NEWS-VANGOGH

VARIA

‘THE BEST BRIDGE BETWEEN DESPAIR AND HOPE IS A GOOD NIGHT’S SLEEP’  (JOSEPH E. COSSMAN)

STELLING VLADIMÍRA TIMKOVÁ FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

procent van alle mensen ervaart overlast 
van zijn buren, waarbij het in de helft van 
de gevallen geluid betreft. Vols, die indertijd 
overspoeld werd met mailtjes, zette in 2019 
de website www.overlastadvies.nl op. ‘We 
hebben nu al meer dan 2500 gepersonali-
seerde juridische adviezen gegeven’, vertelt 
hij. ‘Hiermee hebben huurders een middel in 
handen richting woningcorporatie. Zo van: 
in Amsterdam is het wel gelukt de overlast te 
stoppen. Waarom kan dit hier niet?’
Vols pleit voor sneller en minder drastisch 
ingrijpen bij overlastsituaties. ‘Dat is 
voor alle partijen beter. Corporaties geven 
huurders die overlast ervaren nu vaak het 
advies een overlastdagboekje bij te houden. 
Terwijl een opgelegde maatregel als een 
gedragsaanwijzing meer effect kan hebben. 
Dat kan bijvoorbeeld de verplichting zijn 
hulp te zoeken.’ 

Kinderen
Voor zijn nieuwe onderzoek ontving Vols een 
ERC Starting Grant (Europese subsidie) van 
1,5 miljoen euro, bedoeld voor ‘excellente 
onderzoekers die baanbrekend onderzoek in 
Europa’ verrichten. Het doel is uit te zoeken 
wat rechters in Spanje, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk lieten meewegen in 
hun vonnis om wel of niet over te gaan tot 
huisuitzettingen. 
Wat Vols vorig jaar na onderzoek ontdekte 
was dat Nederlandse rechters in maar liefst 
negentig procent van de rechtszaken nalieten 
te vragen of er kinderen bij betrokken waren. 
‘Terwijl het belang van het kind meegewogen 
moet worden op grond van het Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind’, onderstreept hij. 
Een reden kan zijn dat in het merendeel 
van de rechtszaken de gedaagden niet op de 
zitting kwamen. ‘Als er dan drie maanden 
huurachterstand is, besluit de rechtbank al 
snel dat iemand zijn huis uit moet. Maar ook 
dan moet er gecheckt worden of er kinderen 
bij betrokken zijn.’ 

Compassievol
Dat neemt niet weg dat huurders in Neder-
land relatief goed beschermd zijn, stelt Vols. 
Hij meent dat woningcorporaties ‘compas-
sievol’ omgaan met huurders die hun huur 
niet meer kunnen betalen. ‘Ze geven zulke 
huurders meestal nog een tweede kans. Je 
ziet dat corporaties willen voorkomen dat 

mensen echt dakloos raken.’ Het komt ook 
voor dat woningcorporaties het vonnis als 
stok achter de deur gebruiken om huurders 
tot maatregelen te manen, zoals budgetbe-
heer of bewindvoering. 

Traumatisch
Inmiddels heeft Vols al 1.000 huisuitzet- 
tingen uit Nederland, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk in zijn database staan. Dat moe- 
ten er tienduizenden worden. Deze datage-
dreven aanpak is uniek en vernieuwend in 
de juridische wereld, aldus Vols. In indivi-
duele gevallen zijn oorzaken van huisuit-
zettingen weliswaar bekend, maar hij hoopt 
een rode draad te vinden waarom een rechter 
wel of niet tot huisuitzetting heeft besloten. 
Om die te achterhalen worden taalkun-
digen ingeschakeld die bepaalde patronen 
en woordencombinaties uit vonnissen in 
de computer zetten. Hij hoopt verder dat er 
door deze algoritmes ‘voorspellers’ uitrollen 
op grond waarvan je een huisuitzetting kunt 
‘verwachten’, zoals het hebben van kinderen. 
Vols: 'En we kijken of we het recht op huisves-
ting terugzien in de vonnissen. Ik hoop 
dat ons onderzoek aantoont hoe de recht-
bank recht op huisvesting beter kan laten 
meewegen. Want je huis uitgezet worden is 
een traumatische ervaring.’ 

Michel Vols (1984) 

• Ma rechtsgeleerdheid cum laude 2008,  

 Ba politieke filosofie 2009, promotie 2013 

 Woonoverlast en het recht op privéleven

• hoogleraar Openbare-orderecht sinds 2016

• onderzoeker Centrum voor Openbare Orde en 

 Veiligheid (COOV) van de RUG 

• Prijzen: o.a. NWO Veni-subsidie, Gratama 

 Wetenschapsprijs, Nicolaas Mulerius 

 Stipendium, ERC Starting Grant

• actief in vele (internationale) juridische en  

 niet-juridische netwerken

• Trainer ‘Aanpak overlast, verloedering en  

 huisjesmelkerij’ bij het Centrum voor  

 Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV  

 sinds 2010
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http://www.overlastadvies.nl
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‘Het verlangen 
naar vanzelf- 
sprekendheid 

blijft’

KIRSTEN OTTEN LOOPBAAN

die ze nog kent uit het azc in Gasselternijveen, 
en werd ook hun eerste zoon geboren.
Even overweegt Dijkman-Mardo een promo-
tieplek, maar het was niet het juiste moment: 
‘Ik vond het té intensief en besloot te gaan 
voor de opleiding tot openbaar apotheker 
specialist. Ik kon aan de slag in Veendam, waar 
ik nog altijd met heel veel plezier werk, inmid-
dels als beherend apotheker en opleider.’

Tegenwoordig is Meerstad haar thuis. 
Dichten en zingen zijn voor haar belangrijke 
uitlaatkleppen. Sinds 2017 zingt ze in het 
Groningse vluchtelingenkoor New Life Choir, 
dat vorig jaar de grote voorstelling Dagboek 
van... maakte. ‘Mijn jongste broer Majd, tegen-
woordig acteur bij het Internationaal Theater 
Amsterdam, deed de eindregie,’ vertelt 
Dijkman-Mardo trots. ‘De opvoeding van onze 
twee zoons probeer ik zo Nederlands mogelijk 
aan te pakken. Zo hoop ik die jongens een 
onbetwistbaar gevoel van vanzelfsprekend-
heid mee te geven. Niet hoeven nadenken over 
hoe het hoort, daar verlang ik na al die jaren 
nog altijd naar.’

‘W
e zijn met z’n zessen op 
verschillende momenten 
naar Nederland gekomen,’ 
vertelt Samar Dijkman-

Mardo (Aleppo, 1976). ‘Mijn vader eerst. 
Daarna mijn moeder, samen met mij en m’n 
kleine, achtjarige broertje. Mijn oudere broer 
en zus volgden ongeveer een jaar later. Het 
was voor ons niet meer veilig in Syrië.’ Het 
gezin kwam eerst in een opvangcentrum in 
Zevenaar terecht, en van daaruit ging het 
steeds noordelijker: naar Zwolle, Gasselter- 
nijveen en uiteindelijk Groningen.

‘Het leren van de taal had voor mij prioriteit. 
De azc-klasjes gingen mij te langzaam, dus ik 
stortte mij op de taalboeken die ik leende van 
COA-medewerkers. Toen ik die allemaal had 
doorgewerkt, brachten ze me in contact met 
het UAF, een organisatie die vluchtelingen 
begeleidt die willen studeren.’ Het UAF zorgde 
ervoor dat Dijkman-Mardo bij het Talencen-
trum van de RUG haar NT2-diploma kon halen 
en haar Engels kon bijspijkeren. Vervolgens 
behaalde de voormalig economiestudente 

aan het Noorderpoortcollege in één jaar het 
vwo-diploma, waarna ze kon beginnen aan 
de studie farmacie, een vakgebied dat haar al 
van kinds af aan fascineert. 

‘Voor de inschrijving voor farmacie heb ik al 
mijn moed moeten verzamelen. Zou ik het wel 
kunnen? En toen ik eenmaal in de college-
banken zat, voelde het aan alle kanten gek. Ik 
was nog maar twee jaar in Nederland, ik was 
ouder dan de anderen, ik kende de cultuur 
niet. Mijn focus lag op meedoen: wat doen 
de anderen? Wat is gepast en wat niet? Hoe 
kom ik over? Ben ik goed verstaanbaar? Mijn 
klasgenoten en de decanen Karen Voskamp 
en Solita van Duin deden enorm hun best om 
mij aan te laten sluiten, maar toch voelde ik 
me eenzaam.‘

‘Het was ook een drukke periode, waarin ik 
regelmatig nachten door moest werken om 
bij te blijven. Maar ik haalde goede cijfers en 
studeerde uiteindelijk cum laude af.’ Tijdens 
haar studie trouwde Dijkman-Mardo met 
Pieter Jan, een voormalige COA-medewerker 

Toen Samar Dijkman-Mardo in 1998 als Syrische vluchtelinge in Nederland belandde, wilde ze niets liever dan  
‘erbij horen’. Ze zette alles op alles om de taal te leren, te studeren, Nederlandse te worden – met veel succes.  

Maar ‘het verlangen naar vanzelfsprekendheid blijft.’

SIESE VEENSTRA
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‘YOUR GENETICS LOAD THE GUN. YOUR LIFESTYLE PULLS THE TRIGGER’  (MEHMET OZ)

STELLING CAMILO SOTOMAYOR FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Het zwabbervoetmysterie
NIENKE BEINTEMA ONDERZOEK

dat bekend is wat de oorzaak is – en wat je 
eraan kunt doen. Nijenhuis, sinds twee jaar 
promovendus bij hoogleraar Marina Koning-
Tijssen van het UMCG, hoopt daar de vinger 
op te leggen. En passant werkt hij aan betere 
methoden om dergelijke bewegingsstoornis-
sen te onderzoeken.
Nijenhuis volgt de ontwikkeling van vijf-
tien topschaatsers met een zwabbervoet. Die 
vergelijkt hij met schaatsers die nergens 
last van hebben. Het liefst zou hij bij beide 
groepen de hersenactiviteit meten tijdens 
het schaatsen. ‘Maar dat kan helaas niet’, 
zegt hij. ‘Dat kan alleen in een grote MRI-
scanner. Wat we wel kunnen doen, is heel 
precies de spieractiviteit meten tijdens het 
schaatsen, en de bewegingen analyseren 
met videobeelden.’
Die data laten zien dat de zwabbervoet  
tijdens iemands slag heel consistent 
optreedt, en volgens een vast patroon. ‘Dat 
maakt het waarschijnlijk dat het gaat om 
een afwijking in het centraal zenuwstelsel’, 
zegt Nijenhuis. ‘En dat het inderdaad een 
taakspecifieke dystonie is.’ Hij probeert nu te 
verklaren wat er precies in het been gebeurt. 
Hij heeft al wel een vermoeden, en heeft ook 
al ideeën over een mogelijke behandeling 
– maar mag daar nog niets over zeggen: hij 
hoopt er binnenkort een wetenschappelijk 
artikel over te publiceren.

Ex-topschaatser Beorn Nijenhuis (36)
is nu neurowetenschapper. Op de 
Campus Fryslân van de RUG doet  
hij promotieonderzoek naar de myste-
rieuze zwabbervoet – de nachtmerrie 
van elke topschaatser.

V
oor Nederlandse sportliefhebbers 
ouder dan 40 is het een collec-
tief trauma: de zwabbervoet van 
schaatstalent Gerard Kemkers. In 

1988 won hij nog een bronzen medaille op de 
Olympische Spelen, maar een jaar later was 
zijn slag opeens asymmetrisch en ineffici-
ent. En dat ging niet meer over. De Drentse 
schaatser zou zijn carrière twee jaar later 
beëindigen, nog maar 23 jaar oud. 
Sindsdien is de mysterieuze zwabbervoet 
een berucht verschijnsel: er zijn meer top-
schaatsers die er last van krijgen, vaak heel 
plotseling. Een oorzaak is nooit gevonden. 
‘Er is veel over geschreven en gediscussieerd,’ 
zegt Beorn Nijenhuis, voormalig Olympisch 
schaatser, ex-pupil van Gerard Kemkers, en 
nu neurowetenschapper en promovendus 
aan de RUG. ‘Ik onderzoek of de zwabber-
voet een neurologisch verschijnsel is, ver-
gelijkbaar met bewegingsstoornissen die 
we zien bij andere zeer gespecialiseerde 
vaardigheden.’

ANP / SOENAR CHAMID

Bepaalde complexe motorische handelin-
gen, legt Nijenhuis uit, vergen duizenden 
uren oefening als je ze perfect wilt uitvoe-
ren. Bijvoorbeeld viool- of pianospelen, een 
tennisbal serveren, boogschieten, maar ook 
schrijven. ‘Bij al die vaardigheden zien we bij 
professionals soms opeens ongecontroleer-
de bewegingen optreden’, vertelt Nijenhuis. 
‘Een soort kramp, die steeds opnieuw 
optreedt op een bepaald moment tijdens de 
beweging.’ Heel kenmerkend is dat die afwij-
king opééns de kop opsteekt, meestal nadat 
iemand al een jaar of vijftien op topniveau 
gepresteerd heeft. Bij schrijvers kennen we 
de afwijking als schrijverskramp, bij tennis-
sers en golfers als yips en bij boogschieters 
als target panic. ‘Het effect is ingrijpend’, 
benadrukt Nijenhuis. ‘Meestal betekent het 
het einde van iemands carrière.’
Bewegingswetenschappers spreken van 
‘taakspecifieke dystonie’. Circa één tot twee 
procent van de professionele musici krijgt 
ermee te maken. Hoe dat bij sporters zit is 
niet bekend, omdat de afwijking sterk ver-
schilt per activiteit en ook nog maar weinig 
is onderzocht. Nijenhuis: ‘Mijn onderzoek 
richt zich op de vraag of de zwabbervoet er 
ook een voorbeeld van is. Dat weten we nog 
niet zeker.’
Er zijn geen vastomlijnde criteria om de 
zwabbervoet te diagnosticeren. Laat staan 

WWW.BEORN-NIJENHUIS.COM

http://www.beorn-nijenhuis.com
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W
ie nadenkt over het aantal alumni dat de RUG de 
afgelopen vier eeuwen heeft voortgebracht, zal het 
wellicht duizelen. Toegegeven, bij de alumni uit de 
eerste driehonderd jaar zal het tijdschrift dat u nu 

leest – hét magazine voor alle afgestudeerden, gepromoveerden 
en andere relaties van de Groningse universiteit – niet op de mat 
vallen, maar dan nog blijven er zo’n 95.000 adressen over waar dat 
wel gebeurt. Zo’n 8000 internationale alumni ontvangen bovendien 
de digitale Engelstalige Worldwide Newsletter. En dat is slechts een 
deel van de alumnidatabase, die zo’n 150.000 oud-RUG-studenten, 
verspreid over de hele wereld omvat.

Ambassadeurs van de RUG
Waarom al die contacten zo waardevol zijn? ‘Omdat alumni belang-

rijke ambassadeurs van onze universiteit zijn,’ zegt Remco Kouwen-
hoven, directeur Alumnirelaties van de RUG. ‘We kunnen ons als 
universiteit drie keer in de rondte communiceren, maar wat onze 
afgestudeerden over ons vertellen, heeft veel méér impact en bereikt 
veel meer mensen. Daarom is het goed alumni op de hoogte te houden 
van ontwikkelingen bij hun alma mater. En het is voor de universi-
teit op haar beurt leerzaam te zien waar haar alumni terechtkomen, 
wat voor carrièrepaden ze bewandelen en hoe ze de bijdrage van hun 
studie aan hun loopbaan beoordelen.’

Tweerichtingsverkeer
Omgekeerd is de RUG belangrijk voor de alumni, meent Kouwen-
hoven. ‘We zijn een deel van hun prestige. Mensen vertellen graag 
dat ze in Groningen gestudeerd hebben, omdat de RUG over het 

Is de RUG alleen een opleidingsinstituut dat mensen met een bul aflevert of is ze meer dan dat? Véél meer,  
zeggen directeur Alumnirelaties Remco Kouwenhoven en beleidsmedewerker bij de rechtenfaculteit José van der Veen: 

‘De RUG is een community.’ De alumni horen daar uiteraard bij. Ze worden bij de RUG zelfs steeds belangrijker voor  
haar onderwijs en onderzoek, maar ook voor stages en loopbaanadvies aan studenten.

ALUMNIRELATIES

Relaties voor het leven

BERT PLATZER REYER BOXEM WWW.RUG.NL/ALUMNI

http://WWW.RUG.NL/ALUMNI
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Relaties voor het leven

algemeen goed en positief in het nieuws 
is. Bovendien kan de RUG voor alumni 
een belangrijke bron van kennis zijn. Door 
Broerstraat 5 te sturen bijvoorbeeld, dat 
door velen enthousiast wordt ontvangen. 
En door haar afgestudeerden allerlei 
lezingen en opleidingen te bieden. Op die 
manier proberen we de relatie met alumni 
tweerichtingsverkeer te laten zijn.’

CoachCafé
Neem het CoachCafé, waarvoor alumni 
tot 35 jaar worden uitgenodigd om met 
een coach en mede-alumni te spreken 
over hoe ze hun carrière kunnen vorm- 
geven. Eigenlijk is dit initiatief volgens 
José van der Veen, voorzitter van de 
alumnicommissie van de Faculteit Rechts- 
geleerdheid, een logisch gevolg van 
het thema employability, dat de RUG 
vanaf 2015 tot een van de speer-
punten van haar opleidingen heeft 
gemaakt. ‘Als je praat over employa-
bility, komt automatisch de band met 
alumni sterk naar voren. Als beleids- 
medewerker beroepenveld van mijn facul-
teit praat ik met alumni over het geven van 
gastcolleges, het aanbieden van stages, 
vraag ik of ze mentor willen zijn voor 
studenten of iets willen komen vertellen 
over hun werk tijdens bijeenkomsten. Ze 
reageren eigenlijk altijd heel enthousiast, 
ze vinden het heel leuk te worden gevraagd. Alumni blijven in die zin 
echt betrokken bij de RUG en bij hun faculteit.’

Alumni Talks
Daarnaast heeft bij de rechtenfaculteit elke opleiding een raad van 
advies. ‘Die bestaat grotendeels uit alumni en docenten,’ vertelt Van 
der Veen. ‘Zij bespreken eens per jaar de inhoud van de opleiding en 
de alumni vertellen vanuit de praktijk hoe zij de opleiding hebben 
ervaren en of ze bij nader inzien dingen hebben gemist. Zo kun je veel 
leren van je alumni.’
Hetzelfde gebeurt bij de ‘Alumni Talks’, waarbij een alumnus wordt 
uitgenodigd iets te vertellen over zijn of haar carrière. Via matching 
kunnen de studenten de alumni kiezen die voor hen interessant 
zijn, zegt Kouwenhoven. Dankzij de coronacrisis is van een nood een 
deugd gemaakt: ‘Net als bijna alle andere events die we nu organi-
seren, doen we dat online. Daarom hebben we momenteel eerst voor 
internationale carrières gekozen. We hadden laatst bijvoorbeeld 
iemand die na Dublin en Shanghai nu in Zurich woont en werkt en 
dus ervaringen heeft  met verschillende culturen. Het is leuk te zien 
dat er in deze coronatijd dingen ontstaan die we anders niet zo snel 
zouden doen.’

Maatschappelijk relevant
Een andere ontwikkeling die het alumni-
beleid doelgerichter heeft gemaakt, is 
dat universiteiten de laatste jaren steeds 
meer worden beoordeeld op de manier 
waarop ze maatschappelijk relevant zijn. 
Kouwenhoven: ‘Dat gaat om meer dan 
alleen het aantal diploma’s. Het is ook 
belangrijk te laten zien waar de afgestu-
deerden terechtkomen en dat er op die 
manier op een positieve en nuttige manier 
gebruik wordt gemaakt van belasting-
geld. We voelen steeds meer de behoefte 
de academische community veel groter te 
zien dan alleen de mensen die aan de RUG 
werken en studeren. Met events, techniek, 
een alumnimagazine proberen we daar 
ook alumni deelgenoot van te maken, ze 
het gevoel te geven dat ze onderdeel van 
die community zijn en dat hun inbreng 
gewaardeerd wordt.’
Zoals het diverse groepje RUG-alumni, 
dat niet alleen geld, maar ook tijd steekt 
in het onderzoek naar de Dode Zeerollen 
en zo inhoudelijk bijdraagt aan het onder-
zoek. Of de Gooische Groningers, een 
omvangrijke en actieve groep alumni in 
Het Gooi, die het onderzoek naar verou-
deringsziekten van Ellen Nollen heeft 
geadopteerd en daarvoor geld bij elkaar 
heeft gebracht.

Contact studenten en alumni
Noem het academische karma. Of zoals Van der Veen zegt: ‘Als 
je goed met je studenten omgaat, dan komt dat later terug. Soms 
komen alumni bij mij terecht als ze een stage willen aanbieden of een 
praktijkopdracht voor een eindscriptie hebben. Soms kloppen ze bij 
een docent aan omdat ze graag colleges willen geven of bij onderzoe-
kers met een bepaalde onderzoeksvraag. Sommige alumni geven aan 
dat ze mentor willen worden omdat ze het zelf heel lastig vonden een 
stage te vinden of erachter te komen welk werk ze wilden gaan doen 
na hun studie.’
Kouwenhoven (economie 1993) en Van der Veen (strafrecht 1993) 
zijn beiden RUG-alumnus. Wat hebben ze als student zelf gehad aan 
het contact met alumni? Kouwenhoven had als lid van Vindicat wel 
contacten met alumni, maar niet vanuit zijn studie economie. Van der 
Veen kan zich niet herinneren dat haar vanuit de opleiding iets werd 
aangeboden zoals dat nu gebeurt: ‘Contact met alumni bleef toen 
beperkt tot het sociale vlak. Ik zeg altijd: wat is de grootste drijfveer 
in mijn werk met studenten en alumni? Dat ik had gewild dat er toen 
ik zelf student was, ook een afdeling Career Services was geweest die 
mij, door mij in contact te brengen met alumni, had  kunnen helpen 
bij mijn loopbaan.’

‘A GOOD SCIENTIST IS PERSISTENT AND DOES NOT EASILY GIVE UP. A BETTER SCIENTIST KNOWS WHEN TO BE PERSISTENT AND WHEN IT IS BETTER TO GIVE UP’
STELLING LIEUWE BIEWENGA FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

‘We kunnen ons als

universiteit drie keer in de

rondte communiceren, maar

wat onze afgestudeerden

over ons vertellen, heeft veel

méér impact en bereikt

veel meer mensen’
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Achter de geraniums vandaan
WIGGER BROUWER ONDERZOEK

Actief blijven 
Dat juist het onderzoeksvoorstel ‘Actief 
Oud is Goud’ destijds de meeste publieks-
stemmen kreeg, verbaast Niebuur niet. ‘We 
zijn ons er allemaal bewust van dat onze 
samenleving vergrijst, en dat we allemaal 
duurzaam inzetbaar moeten zijn. En juist 
actief blijven in de maatschappij zorgt 
ervoor dat we gezond blijven. Daarom leeft 
dit onderwerp zo: mensen willen actief 
blijven meedraaien en vooral niet achter de 
geraniums zitten.’

J
acobien Niebuur (32) doet allerlei vrij-
willigerswerk: zo zit ze in de medezeg-
genschapsraad van een basisschool en 
is ze bestuurslid van de buurtvereni-

ging. Maar ze is óók onderzoeker, bij de afde-
ling Epidemiologie van het UMCG. In okto-
ber promoveerde ze op haar proefschrift Who 
volunteers and why? Niebuur: ‘Mijn onder-
zoeksvragen waren: wie doen vrijwilligers-
werk en waarom doen ze dat?’ Grote levens-
gebeurtenissen bleken belangrijk te zijn voor 
het wel of niet doen van vrijwilligerswerk. Zo 
beginnen mensen die net met pensioen zijn 
of werkloos zijn geworden vaker met vrij-
willigerswerk. Mensen die onlangs aan een 
nieuwe baan begonnen, stopten juist vaker, 
net als mensen die scheidden, verhuisden of 
ernstig ziek werden. Wat betreft de motiva-
tie van vrijwilligers: ze leren bij het vrijwil-
ligerswerk iets nieuws en blijven actief. Dat 
betekent overigens niet dat het ze alleen om 
henzelf gaat; want ook anderen helpen is een 
belangrijk motief.

Vrijwilligers werven 
De uitkomsten van haar onderzoek zijn 
interessant voor het werven van meer 
vrijwilligers. ‘Er zijn veel mensen die nu 
geen vrijwilligerswerk doen, maar er wel 
toe bereid zijn,’ vertelt Niebuur. ‘Vooral de 
transitie naar het pensioen is een interes-
sante periode. Als je mensen wijst op de 
voordelen die vrijwilligerswerk hun tijdens 
hun pensioen kan bieden, zijn ze mogelijk 
sneller bereid ermee te beginnen.’ De 
voordelen voor een pasgepensioneerde zijn 
evident: het gevreesde ‘zwarte gat’ wordt 
voorkomen, je blijft actief in de maatschappij 
en je blijft je ontwikkelen. 
Als extraatje naast haar onderzoek besloot 
Niebuur 60-plussers die vrijwilligerswerk 
doen in het noorden van het land te gaan 
interviewen. Van die interviews maakte ze, 
samen met universitair hoofddocent epide-
miologie Nynke Smidt en fotografe Maike 

MAIKE KLIP 

Klip, het boek Actief Oud is Goud. Vooral 
de 75-jarige Jan Willem Snippe, die op de 
cover van het boek staat, bleef haar bij. Hij 
is roeicoach bij studentenroeiclub Gyas in 
Groningen. ‘Dat is een geweldig beeld, dat er 
tussen al die studenten een oude man staat 
die hen coacht,’ vertelt Niebuur lachend. 
‘Maar er is onder de studenten ook een enorm 
respect voor hem. Hij heeft zelf gewerkt in 
de topsportsector en is al zijn hele leven lid 
bij Gyas. Hij is heel actief en coacht daar zes 
dagen per week.’
Niebuurs proefschrift kwam tot stand 
dankzij de ‘Gift for Infinity’, de inzamelings-
campagne van het Ubbo Emmius Fonds 
tijdens de viering van het 400-jarig bestaan 
van de RUG in 2014. Het onderzoeksvoor-
stel ‘Actief Oud is Goud’ werd tijdens die 
lustrumviering door het publiek uitver-
koren, waardoor het promotieonderzoek van 
Niebuur  gefinancierd kon worden. 

Actief oud is goud
Jacobien Niebuur en  
Nynke Smidt
STICHTING-ONDERZOEK-ACTIEF-
OUD.NL

€ 24,95

Achter de bar staan bij de voetbalclub, helpen bij de plaatselijke bibliotheek of ouderen begeleiden bij gebruik 
van internet: vrijwilligerswerk kan op vele manieren. Jacobien Niebuur promoveerde onlangs op Who volun-
teers and why? – de neerslag van een onderzoek gefinancierd door de lustrumcampagne Gift for Infinity – en 

bundelde haar interviews in het boek Actief Oud is Goud.

Gift for Infinity 

Eddy Eissing (78 jaar, links op de foto) is een van de twaalf vrijwilligers uit Actief Oud is Goud

WWW.RUG.NL/NEWS2020-OUDEREVRIJWILLIGERS

https://www.bol.com/nl/c/jacobien-niebuur/602291798/?lastId=40468
https://www.bol.com/nl/c/nynke-smidt/602291800/?lastId=40468
http://STICHTING-ONDERZOEK-ACTIEF-OUD.NL
http://STICHTING-ONDERZOEK-ACTIEF-OUD.NL
http://WWW.RUG.NL/NEWS2020-OUDEREVRIJWILLIGERS


K
ijk om je heen. Wat wil je nog 
meenemen? Anders ben je het 
straks kwijt. Wijze woorden van de 
makelaar toen Anja Wassenaar (52) 

op het punt stond haar café plus inboedel 
van de hand te doen. Anja heeft de stamtafel 
uit De Minnaar nu thuis. En een schilderij. 
Tastbare herinneringen aan de kleine kwart 
eeuw dat De Minnaar van de Rozenstraat van 
haar was. 

Dat ze meer een doener was dan een 
theoreticus, wist ze wel. Maar op een 
goeie dag moest en zou Anja psychologie 
studeren, ook al vond de beroepskeuze-
adviseur een universitaire studie niet zo 
geschikt voor haar. Ze hield de studie na 
twee jaar voor gezien. Een zomer lang ventte 
ze ijsjes op het strand van Vlieland, met een 
zelfgebouwd karretje. Daarna vond ze werk 
in de Groningse horeca. De Smederij, Huis 
De Beurs, nachtrestaurant Chez Dré. En ten 
slotte – na een jaar Azië en Australië – achter 
de bar in muziekcafé Koekkoek. Ze had het in 
de vingers, zegt ze. ‘Binnen no time deed ik 
de personeelsplanning en de inkoop.’

Ze polste de pachter van het muziekcafé of 
hij een kroeg voor haar had en kon kiezen uit 
drie. Café De Bascule in de Kleine Rozenstraat 
beviel haar het meest, op dat mooie plekje 
in de Hortusbuurt. ‘Alleen de naam wilde ik 
anders. Ik maakte er De Minnaar van, ik was 
er naar een op zoek, of had er net eentje, dat 
weet ik niet meer.’ 

De Minnaar is een echte buurtkroeg. Naast  
de omwonenden kwamen de clubjes die  
repeteerden in de zaaltjes in de buurt bij Anja 
een afzakkertje halen. En ondernemers en 
winkeliers, beambten van de rechtbank, en 
 

studenten en docenten van de omliggende 
universiteitspanden. Gevraagd naar 
anekdotes uit die laatste groep, vertelt 
Anja: ‘Ik had het café al een tijd en wie 
komt er binnen lopen? Gert Visser. Mijn 
studiebegeleider van toen ik zelf psychologie 
studeerde. Hij heeft zijn latere afscheid nog 
bij mij gevierd. Hij kwam altijd met studenten. 
Met de mobiele telefoon in opkomst had 
hij afgesproken dat als iemands telefoon 
overging tijdens college, diegene hem op een 
biertje in De Minnaar moest trakteren.’

Sinds oktober is ze kroegbazin af. Op de dag 
van de overdracht haalde ze ’s avonds een 
rood wijntje bij haar opvolgers. ‘Mijn Minnaar 
was opeens mijn minnaar niet meer. Ook al 
was het mijn eigen keus, het voelde toch een 
beetje alsof ik in de steek was gelaten.’

In 2009 deed ze al een stap terug. Voor de 
dagelijkse leiding nam ze iemand in dienst. 
Dat gaf haar ruimte voor andere interesses. 
Anja schreef een boek over slimmer werken 
en gaf lezingen en trainingen over het 
thema. Ze volgde opleidingen voor coach 
en mediator en was drie jaar vrijwillig 
buurtbemiddelaar. Het zouden zomaar 
opmaten kunnen zijn voor een nieuwe 
carrière op het gebied van persoonlijke groei 
en ontwikkeling. ‘Wat mensen bezighoudt, 
dat vind ik heel interessant. In De Minnaar 
genoot ik daar ook zo van, al die mensen met 
al hun verschillende verhalen.’

‘Mijn Minnaar
is mijn minnaar

niet meer’

Met de studie psychologie stopte ze na twee jaar. De horeca paste beter bij Anja Wassenaar. 
Om de hoek van nu de sociale faculteit zwaaide ze 24 jaar de scepter in haar eigen 

Café De Minnaar van de Rozenstraat.

ELLIS ELLENBROEK CORNÉ SPARIDAENS WWW.DEMINNAAR.NL
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Crowdfunding tegen Corona
De crowdfundingcampagne voor het Lifelines 
Coronaonderzoek heeft al meer dan 60.000 
euro opgehaald. Onderzoekers van de 
Rijksuniversiteit Groningen, het Universitair 
Medisch Centrum Groningen, Lifelines en de 
Aletta Jacobs School of Public Health zoeken 
antwoorden op vragen als ‘Welke gevolgen 
heeft COVID-19 op de lange termijn?’, ‘Waarom 
wordt de een heel ziek en de ander nauwelijks?’ 
En, ‘Hoe bouwen we antistoffen en immuniteit 
op?’ Zodat we het huidige coronavirus onder 
controle krijgen en nieuwe virussen in de toe-
komst minder gevolgen hebben op ons leven  
en onze maatschappij. U kunt hen nog steeds 
helpen via WWW.RUGSTEUNT.NL/CORONA. Het  
Ubbo Emmius Fonds verdubbelt uw gift tot  
een bedrag van 100.000 euro is bereikt. Op 
WWW.LIFELINES.NL en WWW.CORONABAROMETER.NL 

vindt u de eerste resultaten en bevindingen uit 
dit onderzoek.

Nomineer de Alumnus 
van het Jaar 2020
Ieder jaar kiest de Rijksuniversiteit Groningen 
een Alumnus van het Jaar, een oud-student 
die zich op een bijzondere manier heeft onder-
scheiden. De award is inmiddels al elf keer  
uitgereikt aan een alumnus of alumna die: 

• een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de  
 maatschappij, wetenschap, sport of cultuur, 
•  een inspiratiebron is voor anderen, 
•  én geldt als een verdere belofte voor de  
 toekomst. 
Ken jij iemand die in aanmerking komt voor de 
titel Alumnus van het Jaar 2020? Geef dan je 
suggestie met een korte motivatie vóór 1 maart 
2021 door via alumni@rug.nl.  
De eerdere winnaars zijn Sander de Hosson, 
Christiaan Triebert, Carolien de Bruin, Merel 
Rumping, Luuk van Middelaar, Monica Arac 
de Nyeko, Wim Pijbes, Matthijs Bierman, Stine 
Jensen, Jelle Brandt Corstius en Jeroen Smit. 

Meer informatie: 
WWW.RUG.NL/ALUMNI/ALUMNUSVANHETJAAR

AGENDA

International Relations & International 
Organization
Mitrany is hét netwerk om in contact te blijven 
met oud-studiegenoten IRIO uit Groningen. We 
organiseren jaarlijks een aantal evenementen, 
variërend van netwerkborrels tot lezingen en 
Q&A’s met professionals. In februari 2021 
organiseren we een online pubquiz. Test je  
kennis over internationale betrekkingen en kom 
tegelijkertijd in contact met andere alumni.  
Via onze nieuwsbrief delen we o.a. lezingen, 
vacatures en persoonlijke verhalen van alumni. 
Het lidmaatschap is gratis, net als het bijwonen 
van de bijeenkomsten. Stuur een mail naar 
MITRANY@RUG.NL. We hopen je snel te mogen  
verwelkomen tijdens een van onze evenementen!

Meer activiteiten in 2021 op  
WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA

CoachCafé voor jonge alumni
Voor alle jonge alumni die 2021 goed willen 
beginnen: op 21 januari 2021, organiseert het 
Young Alumni Network (YAN) een CoachCafé, 
een gezellige avond waarop je met professione-
le coaches en mede-alumni kunt praten over je 
loopbaan. In twee sessies van elk drie kwartier 
ga je met twee à drie mede-alumni met een 
loopbaanonderwerp aan de slag. Door samen  
te sparren en te spiegelen leer je niet alleen  
van de coach maar ook van elkaar. Locatie:  
Van Swinderen Huys (Groningen) of online 
of hybride, aanvang 19.30 uur. Informatie en 
opgave via WWW.RUG.NL/ALUMNI/COACHCAFE.

Doe mee aan de enquête onder 
GMW/PPSW-alumni

Heb jij je bachelor, 
master of PhD aan de 
Faculteit Gedrags- en 
Maatschappijweten-
schappen (voorheen PPSW) 
gedaan? Dan zou je ons 

ontzettend helpen door onze vragenlijst in te 
vullen. We willen graag beter inzicht krijgen 
in waar GMW-alumni na hun studie terecht 
zijn gekomen en op welke manier ze contact 
willen onderhouden met de faculteit. Als je de 
QR-code scant met je mobiele telefoon, kom je 
direct in de vragenlijst.

Gezocht: oud-studenten psychologie 
voor blogposts

Het Psychology Alumni 
Relations Office start een 
driemaandelijkse blogpost-
serie in samenwerking met 
MindWise magazine. Om 
de nieuwsgierige geesten 

van onze huidige studenten te voeden willen we 
graag van jou horen wat je hebt gedaan sinds 
je je studie psychologie aan de RUG hebt afge-
rond. Scan de QR-code voor meer details over 
en inspiratie voor de blogpost.

https://www.facebook.com/UniversityofGroningenAlumni
https://twitter.com/AlumniGroningen
https://www.instagram.com/ug_alumni/
http://www.rugsteunt.nl/corona
http://www.lifelines.nl
http://www.coronabarometer.nl
mailto:alumni@rug.nl
http://www.rug.nl/alumni/alumnusvanhetjaar
mailto:mitrany@rug.nl
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA
http://www.rug.nl/alumni/coachcafe
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‘EEN EFFECT VAN EEN GENUANCEERDE MENING IS DAT ZOWEL VOOR- ALS TEGENSTANDERS HET MET JE ONEENS ZIJN’

STELLING HENDRIK JOHANNES PRINS FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

DORIEN VRIELING

‘In Myanmar,  
een arm  
land, zijn die  
dingen een  
groot taboe’

Thaint Thaint Thwe uit Myanmar (26) 
volgt de tweejarige master Clinical and 
Psychosocial Epidemiology. Een beurs van 
het Eric Bleumink Fonds voor studenten 
uit ontwikkelingslanden maakte het voor 
haar mogelijk om in Groningen te gaan 
studeren. 

N
aar Groningen komen was geen 
sinecure voor Thaint Thaint Thwe. 
In haar thuisland Myanmar kon 
ze geen visum krijgen, want die 

geeft de Nederlandse ambassade daar niet 
uit. Dus moest ze naar Thailand, maar de 
coronapandemie maakte dat nogal ingewik-
keld. ‘Er werden geen toeristen toegelaten, 
je kon alleen het land in als je een dokters-
afspraak had.’ 

Die wist ze te regelen, maar eenmaal in 
Thailand moest ze 14 dagen in quarantaine. 
‘Toen was het nog steeds spannend, want er 
werd gezegd dat mensen uit Myanmar niet 
naar Nederland mochten. Uiteindelijk werd 
er een uitzondering voor me gemaakt omdat 
ik student was.’ Het had allemaal niet veel 
langer moeten duren en leuk was anders, 
‘maar ik kon in die twee weken Thailand wel 
lekker veel lezen ter voorbereiding op mijn 
master.’ 

Sinds ze in oktober aankwam in Groningen 
heeft ze een aantal colleges gehad, waarvan 
de meeste online. ‘Ik vind het niet zo erg, ik 
geniet van mijn tijd hier. Laatst heb ik een 
fiets gekocht, zodat ik de stad en omgeving 
kan verkennen. Ondanks dat er weinig ‘ech-
te’ colleges zijn ontmoet ik nieuwe mensen, 
alleen al in mijn studentenhuis.’ Studeren 
is hier anders, merkt ze. ‘Veel actiever dan 
in Myanmar. Daar is het de bedoeling dat je 
luistert en aantekeningen maakt, hier word 
je aangemoedigd om vragen te stellen. Ik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ben moed aan het verzamelen om dat te 
doen.’  

Waarom het Groningen werd? Vier jaar 
geleden deed Thaint een rondje Europa met 
haar broer die promoveert in Hamburg. ‘We 
deden ook Groningen aan, en ik was met-
een verkocht. Wat een leuke stad. Toen ik 
hoorde dat de medische faculteit er ook nog 
erg goed was, wist ik: ik ga in Groningen 
studeren.’ 

In Rangoon, de grootste stad van haar thuis-
land Myanmar, had ze na haar studie genees-
kunde een jaar gewerkt bij Marie Stopes 
International. Die organisatie zet zich in voor 
geboorteregeling en anticonceptie – repro-
ductive choices is de leus. ‘In Myanmar, een 
arm land, zijn die dingen een groot taboe. Ik 
vind het belangrijk om te helpen dat taboe te  
doorbreken, want het weerhoudt veel 
mensen ervan om goede zorg te vragen.’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze wil graag verder in die sector, en dan 
het liefst psychologische hulp bieden. 
Vandaar dat ze in Groningen een master 
zocht op het gebied van psychologie. Toen 
die eenmaal gevonden was, ontdekte ze 
in een Facebookgroep voor internationale 
studenten de beurs van het Eric Bleumink 
Fonds. ‘Ik wist dat ik zonder beurs niet naar 
Groningen zou kunnen, want het collegegeld 
en de woonkosten zijn anders gewoon niet 
te betalen. Dat geldt voor veel studenten 
van buiten Europa, hoor ik om me heen. Het 
was behoorlijk spannend of ik toegelaten 
zou worden, want ik moest onder andere 
een statistiektoets doen, en daar wist ik 
helemaal niets van. In maart hoorde ik dat 
ik toegelaten was. Ik sprong een gat in de 
lucht, het is een geweldige kans.’ 
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Ook talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden steunen? Gebruik 
dan de bijgevoegde acceptgiro, de QR-code hiernaast of doneer via 
NL 80 ABNA 056 3098 961, t.n.v. Stichting Ubbo Emmius Fonds, inzake 
Eric Bleumink Fonds. www.rug.nl/ebf  tel. (050) 363 7595 
bleuminkfonds@rug.nl 

http://www.rug.nl/ebf
mailto:bleuminkfonds@rug.nl


Na verschillende functies bij de politie, onder andere als agent 
op straat, lid van een arrestatieteam en teamchef maakte De 
Graaf een uitstapje naar het bedrijfsleven om na twee jaar te-
rug te keren bij de politie. Inmiddels geeft hij als commissaris 
leiding aan de 650 medewerkers van de regionale recherche 
in Noord-Holland. “Ons werk betreft de opsporing van zwa-
re misdaden, zoals ernstige milieudelicten, zedenzaken, men-
senhandel en -smokkel en de georganiseerde criminaliteit. 
Daarnaast doen wij alles wat nodig is om met specialistische 
ondersteuning de opsporing in de bestrijding van de zware 
criminaliteit bij te staan.”

Verder kijken dan je eigen, kleine wereld
Hoewel hij gepokt en gemazeld is binnen de politie, merkte De 
Graaf op een gegeven moment dat hij de wereld van de politie 
te klein vond worden. “Ik zocht naar manieren om mijn werk 
in een breder perspectief te zien, ook omdat ik vind dat wij on-
derdeel zijn van een grotere wereld. Kort door de bocht vind ik 
dat de politie nogal met zichzelf bezig kan zijn. Dat is wel uit 

te leggen, want de samenleving vraagt steeds om meer veilig-
heid, waardoor de druk altijd hoog is. Maar als wij de politie 
van iedereen willen zijn, dan moeten we dus verder kunnen 
kijken dan onze eigen kleine, hectische wereld.”

Filosofische vragen
Tijdens een masterstudie aan de Politieacademie ontmoette hij 
fi losoof René ten Bos. “Als kind stelde ik al fi losofi sche vragen 
en was ik geïntrigeerd door de vraag waarom dingen namen 
hebben en waarom het heelal oneindig is. Tijdens de gesprek-
ken met René, die een leermeester in mijn leven is geworden, 
kreeg ik deels antwoord op mijn vragen.” Hij besloot zich te 
verdiepen in de fi losofi e en schreef zich bij AOG School of Ma-
nagement in voor de leergangen Filosofi e in Organisaties - met 
Prof. dr. René ten Bos als kerndocent - en Nieuw Leiderschap 
in Organisaties. “De politie heeft veel met verandering van 
doen en we gebruiken daarvoor vaak grote abstracte woorden, 
bijvoorbeeld in de beleidsvorming. Maar wat is de betekenis 
van die grote woorden en wat is de relatie met verandering? 

Als kind peinsde Peter de Graaf MSc al over de oneindigheid van het heelal. Als volwassene ging hij in de jaren tachtig bij de 

politie en kwam als geboren en getogen Fries in Amsterdam terecht. Als chef van de Dienst Regionale Recherche in Noord-

Holland houdt hij zich bezig met de aansturing van complexe opsporingszaken, zoals de zware, georganiseerde criminaliteit. 

Naast zijn werk volgde hij twee masterstudies, onder andere de masterstudie Strategy & Leadership bij AOG School of 

Management. “Met een sterke nadruk op de fi losofi e, want ergens ben ik nog steeds dat jongetje dat naar de sterrenhemel kijkt 

en nadenkt over hoe het kan dat het heelal oneindig is.”

Complexe veiligheidsvraagstukken 
in fi losofi sch perspectief 

TEKST:  MARJAN BROUWERS  •   FOTO JEROEN VAN KOOTEN

Peter de Graaf 
Commissaris Dienst Regionale Recherche in Noord-Holland
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Bij AOG kreeg ik een breder perspectief aangereikt wat betreft 
de betekenis van deze vragen. Ik zie de dingen nu in een groter 
verband en heb meer inzicht in de relatie tussen taal en werke-
lijkheid. Met taal proberen we een oneindige, ongrijpbare wer-
kelijkheid te pakken te krijgen. Taal reduceert en fi ltert om het 
als mens uit te kunnen houden in die werkelijkheid. Dat werpt 
een ander licht op de betekenis van beleidsvorming.”

Sisyphus en de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit
Tijdens de leergangen en de master van AOG lag de nadruk op 
de fi losofi e. De Graaf: “Ik heb veel aan de manier waarop ik heb 
leren denken. Van ons wordt bijvoorbeeld verwacht dat wij de 
georganiseerde criminaliteit bestrijden met grote daadkracht 
en een heilig geloof in resultaat en maakbaarheid. Peter R. de 
Vries zegt dat we die strijd al lang hebben verloren. Maar is 
het wezenskenmerk van de bestrijding van zware georgani-
seerde criminaliteit niet dat die per defi nitie niet kan leiden 
tot het oplossen ervan? Desondanks houden we vol en geven 
we nooit op. Dat vind ik ook de schoonheid van het politiewerk. 
Als Sisyphus rollen we steen de berg op, terwijl we weten dat 
die steen weer naar beneden rolt, zodra we boven zijn. Toch is 
Sisyphus een gelukkige man, omdat hij zich met zijn lot heeft 
verzoend, aldus Camus. Zo kunnen we ook kijken naar de ma-
nier waarop wij omgaan met de georganiseerde criminaliteit. 
Het kan frustrerend zijn om te bedenken dat die criminaliteit 
een onoplosbaar probleem is en daardoor altijd zal bestaan. Dat 
je je daarmee verzoent betekent niet dat je het dan maar laat 
gaan. Integendeel. Het gaat erom dat je je er op een andere ma-
nier mee verhoudt.”

Irreële eisen vanuit de samenleving
Zijn fi losofi sche manier van kijken naar het politiewerk wordt 
niet overal even goed begrepen. “In een omgeving waar alles 
draait om regie, grip, controle, daadkracht, succes en een sterk 
geloof in positief resultaat als gevolg van eigen verdienste kan 
mijn manier van denken nogal lastig te verteren zijn. Men ziet 
de wereld liever als voorspelbaar, maakbaar en controleerbaar, 
maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Ik begrijp goed dat 
de samenleving daar wel om vraagt, maar een deel van die sa-
menleving stelt irreële eisen. Dat zie je bijvoorbeeld op tv waar 
alom gerespecteerde wetenschappers zich moeten verdedigen 
tegenover mensen die hun bewijzen van tafel vegen omdat die 
niet in hun straatje passen. Die mensen willen niet accepte-
ren dat de werkelijkheid te complex is om te bevatten. Weten-
schappers weten dat je maar een glimp van de werkelijkheid te 
zien krijgt. Dat kan ertoe leiden dat we de werkelijkheid willen 
reduceren tot ronkende beleidstukken. Zo hebben we het bij 
de politie vaak over grote thema’s, zoals het belang van diver-
siteit, andere perspectieven op leiderschap, inclusiviteit en sa-
menwerken. Dat zijn complexe thematieken met een oneindig 
karakter, die vragen om regelmatig beschouwen en afvragen. 

Helaas draait dat vaak uit op instrumentele implementatie-
vraagstukken waarin regels, afspraken, proces en protocol al 
snel de boventoon voeren. Het zit in ons als ‘doe-organisatie’, 
wij moet resultaat behalen en daadkracht uitstralen.”  

Winnen of verliezen
Op plekken waar ze hem nog niet zo goed kennen krijgt hij 
weleens de indruk dat ze vinden dat hij een raar verhaal vertelt. 
“Dan landt mijn verhaal niet, omdat men uitgaat van een strijd 
die je kunt winnen of verliezen. Daar zet ik tegenover dat de 
wereld onvoorspelbaar en niet eenduidig is en dat fundamen-
tele onzekerheid misschien het juiste vertrekpunt is. Daarom 
is het belangrijk om te leren omgaan met frustraties en teleur-
stellingen. Binnen mijn MT en rechercheteams is dit wel on-
derwerp van gesprek. We accepteren dat onze opsporings- en 
veiligheidsvraagstukken in feite complexe werkelijkheden op 
zich zijn en dat de bestrijding ervan een ingewikkelde opgave 
is, zonder defi nitieve oplossing. Toch pakken al die collega’s die 
klus elke dag weer met beide handen aan en dat doen ze met 
een fanatieke toewijding.”

De oneindigheid van de werkelijkheid
Daarmee komt De Graaf terug op de oneindigheid van de wer-
kelijkheid. “We houden die oneindigheid van de werkelijkheid 
liever op afstand, zegt de fi losoof Hans Blumenberg. Wij kun-
nen er niet geen betekenis aan geven, omdat we niet kunnen 
leven zonder betekenis. Een vis stelt geen vragen over het wa-
ter waarin hij zwemt. Onze werkelijkheid is als dat water, maar 
wij kunnen niet aanvaarden dat de werkelijkheid is wat het is. 
De werkelijkheid is er niet voor ons, zoals het water er niet is 
voor de vis. Toch willen wij de werkelijkheid beheersen, begrij-
pen en voorzien van betekenis, omdat we niet anders kunnen. 
Dat is natuurlijk ook zo bij de politie. Het is onze taak om grip 
te krijgen op complexe veiligheidsvraagstukken. Daar zet ik 
me ook niet tegen af: ik probeer het te begrijpen en ik kijk er be-
gripvol naar. Politiewerk in de bestrijding van zware georgani-
seerde criminaliteit is Sisyphus-arbeid. En juist dat geeft reden 
om er trots en geluk aan te ontlenen. Ik probeer in mijn werk de 
Sisyphus van Albert Camus te zijn. Gelukkig in de worsteling.”  

In de leergang Filosofi e in Organisaties draait het om 
vanaf een afstand te leren kijken, door het creëren van 
ruimte in je hoofd. Zo ga je hetzelfde anders zien en krijgen 
transitievraagstukken richting. Juist nu is dat belangrijk. 
De 9e editie start voorjaar 2021 onder leiding van 
kerndocent prof. dr. René ten Bos. Zie voor meer informatie 
aog.nl/br5 of scan de QR-code.
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Bij AOG kreeg ik een breder perspectief aangereikt wat betreft 
de betekenis van deze vragen. Ik zie de dingen nu in een groter 
verband en heb meer inzicht in de relatie tussen taal en werke-
lijkheid. Met taal proberen we een oneindige, ongrijpbare wer-
kelijkheid te pakken te krijgen. Taal reduceert en fi ltert om het 
als mens uit te kunnen houden in die werkelijkheid. Dat werpt 
een ander licht op de betekenis van beleidsvorming.”

Sisyphus en de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit
Tijdens de leergangen en de master van AOG lag de nadruk op 
de fi losofi e. De Graaf: “Ik heb veel aan de manier waarop ik heb 
leren denken. Van ons wordt bijvoorbeeld verwacht dat wij de 
georganiseerde criminaliteit bestrijden met grote daadkracht 
en een heilig geloof in resultaat en maakbaarheid. Peter R. de 
Vries zegt dat we die strijd al lang hebben verloren. Maar is 
het wezenskenmerk van de bestrijding van zware georgani-
seerde criminaliteit niet dat die per defi nitie niet kan leiden 
tot het oplossen ervan? Desondanks houden we vol en geven 
we nooit op. Dat vind ik ook de schoonheid van het politiewerk. 
Als Sisyphus rollen we steen de berg op, terwijl we weten dat 
die steen weer naar beneden rolt, zodra we boven zijn. Toch is 
Sisyphus een gelukkige man, omdat hij zich met zijn lot heeft 
verzoend, aldus Camus. Zo kunnen we ook kijken naar de ma-
nier waarop wij omgaan met de georganiseerde criminaliteit. 
Het kan frustrerend zijn om te bedenken dat die criminaliteit 
een onoplosbaar probleem is en daardoor altijd zal bestaan. Dat 
je je daarmee verzoent betekent niet dat je het dan maar laat 
gaan. Integendeel. Het gaat erom dat je je er op een andere ma-
nier mee verhoudt.”

Irreële eisen vanuit de samenleving
Zijn fi losofi sche manier van kijken naar het politiewerk wordt 
niet overal even goed begrepen. “In een omgeving waar alles 
draait om regie, grip, controle, daadkracht, succes en een sterk 
geloof in positief resultaat als gevolg van eigen verdienste kan 
mijn manier van denken nogal lastig te verteren zijn. Men ziet 
de wereld liever als voorspelbaar, maakbaar en controleerbaar, 
maar zo zit de werkelijkheid niet in elkaar. Ik begrijp goed dat 
de samenleving daar wel om vraagt, maar een deel van die sa-
menleving stelt irreële eisen. Dat zie je bijvoorbeeld op tv waar 
alom gerespecteerde wetenschappers zich moeten verdedigen 
tegenover mensen die hun bewijzen van tafel vegen omdat die 
niet in hun straatje passen. Die mensen willen niet accepte-
ren dat de werkelijkheid te complex is om te bevatten. Weten-
schappers weten dat je maar een glimp van de werkelijkheid te 
zien krijgt. Dat kan ertoe leiden dat we de werkelijkheid willen 
reduceren tot ronkende beleidstukken. Zo hebben we het bij 
de politie vaak over grote thema’s, zoals het belang van diver-
siteit, andere perspectieven op leiderschap, inclusiviteit en sa-
menwerken. Dat zijn complexe thematieken met een oneindig 
karakter, die vragen om regelmatig beschouwen en afvragen. 

Helaas draait dat vaak uit op instrumentele implementatie-
vraagstukken waarin regels, afspraken, proces en protocol al 
snel de boventoon voeren. Het zit in ons als ‘doe-organisatie’, 
wij moet resultaat behalen en daadkracht uitstralen.”  

Winnen of verliezen
Op plekken waar ze hem nog niet zo goed kennen krijgt hij 
weleens de indruk dat ze vinden dat hij een raar verhaal vertelt. 
“Dan landt mijn verhaal niet, omdat men uitgaat van een strijd 
die je kunt winnen of verliezen. Daar zet ik tegenover dat de 
wereld onvoorspelbaar en niet eenduidig is en dat fundamen-
tele onzekerheid misschien het juiste vertrekpunt is. Daarom 
is het belangrijk om te leren omgaan met frustraties en teleur-
stellingen. Binnen mijn MT en rechercheteams is dit wel on-
derwerp van gesprek. We accepteren dat onze opsporings- en 
veiligheidsvraagstukken in feite complexe werkelijkheden op 
zich zijn en dat de bestrijding ervan een ingewikkelde opgave 
is, zonder defi nitieve oplossing. Toch pakken al die collega’s die 
klus elke dag weer met beide handen aan en dat doen ze met 
een fanatieke toewijding.”

De oneindigheid van de werkelijkheid
Daarmee komt De Graaf terug op de oneindigheid van de wer-
kelijkheid. “We houden die oneindigheid van de werkelijkheid 
liever op afstand, zegt de fi losoof Hans Blumenberg. Wij kun-
nen er niet geen betekenis aan geven, omdat we niet kunnen 
leven zonder betekenis. Een vis stelt geen vragen over het wa-
ter waarin hij zwemt. Onze werkelijkheid is als dat water, maar 
wij kunnen niet aanvaarden dat de werkelijkheid is wat het is. 
De werkelijkheid is er niet voor ons, zoals het water er niet is 
voor de vis. Toch willen wij de werkelijkheid beheersen, begrij-
pen en voorzien van betekenis, omdat we niet anders kunnen. 
Dat is natuurlijk ook zo bij de politie. Het is onze taak om grip 
te krijgen op complexe veiligheidsvraagstukken. Daar zet ik 
me ook niet tegen af: ik probeer het te begrijpen en ik kijk er be-
gripvol naar. Politiewerk in de bestrijding van zware georgani-
seerde criminaliteit is Sisyphus-arbeid. En juist dat geeft reden 
om er trots en geluk aan te ontlenen. Ik probeer in mijn werk de 
Sisyphus van Albert Camus te zijn. Gelukkig in de worsteling.”  

In de leergang Filosofi e in Organisaties draait het om 
vanaf een afstand te leren kijken, door het creëren van 
ruimte in je hoofd. Zo ga je hetzelfde anders zien en krijgen 
transitievraagstukken richting. Juist nu is dat belangrijk. 
De 9e editie start voorjaar 2021 onder leiding van 
kerndocent prof. dr. René ten Bos. Zie voor meer informatie 
aog.nl/br5 of scan de QR-code.
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KOP DER 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/kopderbie

11 januari – 20.00 uur
Studium Generale Groningen 

Gebruik je verbeelding | Barend 
van Heusden: De ervaring verbeeld 

13 januari – 20.00 uur
Studium Generale Groningen 

The Silk Roads | Peter Frankopan:  
A new history of the world

18 januari – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Gebruik je verbeelding | Gerrit 
Breeuwsma: Creativiteit, verbeel-
ding en ontwikkeling

19 januari – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

The Silk Roads | Tjalling Halbertsma:  
Travels on the silk roads

21 januari – 19:30 uur
YAN CoachCafé

Jonge alumni voeren samen met 
professionele coaches goede 
gesprekken over hun loopbaan.

29 januari – 16.15 uur 
Martinikerk, Franeker

Oratie Marijn Molema

Het nut van geschiedenis voor  
brede welvaart in de regio

2 februari – 16.15 uur
Oratie Bert Hoeksema

Verborgen biodiversiteit van 
koraalriffen 

9 februari – 16.15 uur
Oratie Jeroen de Ridder

Eigenaardige overtuigingen: over 
religieus geloof in de filosofie en 
elders in het denken

4 maart –  
19.45 uur
Spraakmakende 

boeken

Suze van der Poll  
over Max, Mischa  
& het Tet-offensief  
van Johan Harstad

Postacademisch 
onderwijs

PAO Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap

Meten = weten? Het gebruik van 
vragenlijsten in de praktijk –  

dr. A. Visser – 5 februari en 5 maart
 
Johann Sebastian Bach –  

dr.J.R. Luth – 24 en 31 maart
 
Trainer cursus spirituele auto-bio-
grafie – Hanneke Muthert en Gerda  

Wiersma – 29 maart t/m 2 april

21 januari – 17.00 uur
Studium Generale Groningen

Kenniscafé: Stad van de Toekomst? 
Met Floris Boogaard, Lise Jans en 
Martijn Schuit

 
 
 
 

22 januari - 13.00 uur
Open University on Climate 

Adaptation 

In het kader van de Climate 
Adaptation Week delen weten-
schappers uit Groningen hun  
kennis. Voormalig Secretaris-
Generaal van de VN Ban Ki-moon 
geeft het startschot 
www.klimaatadaptatiegroningen.nl 

25 januari – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Gebruik je verbeelding | Marleen 
Stikker: Toekomst verbeelden

27 januari – 20.30 uur 
Studium Generale Groningen 
Science Slam: research meets 
poetry

28 januari – 
19.45 uur
Spraakmakende 

boeken

Jeanette den 
Toonder over 
Transit van 
Rachel Cusk

University of Groningen  
Business School
Zie programma op www.rug.nl/

business-school 

PAO Faculteit Rechtsgeleerdheid
Zie www.rug.nl/rechten/onderwijs/

postacademisch-onderwijs 

Open online cursussen

MOOC: Gezondheid na je  
zwangerschap: Hoe voel jij je?
Starten kan het hele jaar 

MOOC: Decision Making in a 
Complex and Uncertain World
Starten vanaf 8 maart

Tentoonstellingen

Verzamelwoede
t/m 31 januari 2021
Universiteitsbibliotheek 

Een eeuw Nederlandse plaatjes- 

albums uit eigen collectie 

(1920-2020)

neutralprint

(Online) lezingen en 
bijeenkomsten
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Universiteitsmuseum 
Groningen
Oude Kijk in ̕t Jatstraat 7a
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ervaar de 
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Shop

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19
0031 (0)50 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
     universiteitswinkel       ishopgroningen 
rug.nl/shop

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

Kerstbal € 17,50
€ 15,-

Tijd voor
een 
beetje
rood
in de 
boom!

Meer info en startdatums op www.rug.nl/ugbs-2021

Of kies  
een andere  

executive master,  
kort programma  

of incompany  
training van 

UGBS

Energy Transition | Health | Food & Retail | Sustainable Business Models

Geschikt voor naast uw werk. Met internationale reis en leiderschapstraject!

gro  wth

GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Ook een Executive 
MBA behalen bij 
uw alma mater?
Kies uw MBA en zet de volgende  
stap in uw carrière

http://www.rug.nl/museum
http://www.rug.nl/shop
http://www.rug.nl/ugbs-2021


‘Natuurgeneeskunde  

is in mijn ogen niet 

heel wat anders dan 

reguliere geneeskunde.  

Het ligt in elkaars 

verlengde. Aandacht 

voor complementaire 

geneeswijzen heb ik 

wel gemist in mijn stu-

die. Ik heb daar bijvoor-

beeld nooit geleerd wat 

het belang van vitami-

nes en mineralen is op 

het functioneren van je cellen. Gelukkig was er in mijn tijd wel een facul-

teitsvereniging alternatieve geneeswijzen, Machaon. Ik ben er nog voorzit-

ter van geweest. Op mijn 37e nam ik een sabbatical, ben een jaar op reis 

geweest. Ik had de specialisatie Arts Maatschappij en Gezondheid gedaan 

en werkte in de medische opvang van asielzoekers. Ik wilde erachter komen 

hoe verder. De complementaire hoek trok, maar het duurde nog vier jaar 

voor ik mijn eigen praktijk startte. Ondertussen volgde ik wel opleidingen 

en cursussen, onder meer een opleiding orthomoleculaire voedingsleer en 

therapie. In 2017 begon ik mijn bedrijf Eigewijse. Ik riep steeds dat ik het 

op mijn eigen wijze wilde doen en ik ben een beetje eigenwijs. Vandaar de 

naam en de gekke spelling. Je kunt bij mij terecht met chronische klachten. 

Veel chronische klachten ontstaan door onze huidige manier van leven 

in deze maatschappij. Mijn visie is dat je veel ziektes kunt keren. Door je 

leefstijl aan te passen, of door supplementen als magnesium, vitamine B6, 

B12 of foliumzuur te nemen. Het gaat erom het zelfhelend vermogen aan 

te zwengelen. Ik ga niet zeggen dat als je altijd gezond leeft, je geen kanker 

krijgt of dementie. Dat is niet zo. En ik ga ook niet zeggen: Het is je eigen 

schuld dat je ziek bent, want je hebt niet gezond geleefd. Ik heb nu tussen 

de twee en vier patiënten per maand. Ik heb nog een vaste baan bij een 

medisch adviesbureau. Daar beoordeel ik voornamelijk medische dossiers 

van asielvragers, op verzoek van de IND. 

Op termijn hoop ik van mijn praktijk te kunnen leven. Ik wil mij richten 

op vrouwen in de overgang. Ik ben zelf een vrouw van middelbare leeftijd 

en heb veel van zulke vrouwen om mij heen. De overgang hoort bij onze 

levensfase. Vandaar. Mijn ideaal is dat niemand klachten heeft van de  

overgang. Dat hoeft namelijk helemaal niet.’

‘Dokter worden was 

een roeping. Maar 

ik had havo en ging 

daarom eerst naar een 

laborantenopleiding. 

Met de propedeuse 

kon ik meeloten op de 

universiteit. Zo werd ik 

toch nog dokter. Ik was 

de eerste in de familie.

Ik ben waarnemend 

huisarts, momenteel 

in een praktijk in 

Winschoten en in de AZC’s van Ter Apel, Assen, Hoogeveen en Hardenberg.

Meestal neem je na een tijdje een praktijk over, of start er zelf een. Er is tot 

nu toe niks op mijn pad gekomen. De praktijken die ik wilde overnemen  

gingen aan mijn neus voorbij. Wat mij aantrekt zijn wijken met veel diver-

siteit, aan de onderkant van de samenleving. Ik denk dat ik dichter bij 

zulke mensen sta. Ik behoor zelf tot een minderheid, ben van Surinaams-

Hindoestaanse afkomst. Ik ben in Nederland geboren, toch heb ik me 

vaak gediscrimineerd gevoeld. Dat heeft mij gevormd. We woonden in 

Groningen, dat was in mijn jonge jaren niet zo multicultureel, op school 

was ik de enige kleurling tussen witte mensen. Bij de specialisatie psychia- 

trie, waar ik na mijn studie mee begon, werd ik in mijn ogen ook anders 

behandeld. Ik kreeg wel complimenten voor mijn werk, maar als het op 

beoordeling aankwam was er altijd wat, hoe ik ook mijn best deed.

Het was me de strijd niet waard, ik ben geswitcht naar huisartsengenees-

kunde. Het gebeurt me nog steeds. Als ik ergens kom als waarnemer  

vragen ze mij bijvoorbeeld: Kun je wel Nederlands? Het voordeel van waar-

nemen is dat ik eenvoudig periodes iets anders kan doen wat ik belangrijk 

vind. Ik ga er geregeld op uit voor vrijwilligerswerk. Ik ben naar Lesbos en 

Bangladesh geweest. En we woonden twee jaar in Nieuw-Zeeland, mijn 

man heeft daar gewerkt. Mijn man en ik proberen ook ieder jaar rond 

Suikerfeest iets voor minder bedeelde kinderen hier te doen. Afgelopen 

zomer kochten we dekbedovertrekjes voor de kinderen in het AZC, om hun 

kamers op te fleuren. Ik droom nog steeds van die eigen praktijk. Wat me 

ook prachtig lijkt is een camper ombouwen tot mobiele spreekkamer en 

daarmee door de stad gaan, voor ongedocumenteerden en dak- en thuis- 

lozen, zorgmijders misschien. Dat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen.’

BERNADETTE VAN KLINK (51)
STUDIE  geneeskunde 1991-1999; specialisatie afgerond in 2004  IS  natuur-

geneeskundig arts, daarnaast medisch adviseur bij medisch adviesbureau 

Oreon  HUISHOUDEN  single  HUIS  arbeiderswoning Amsterdam-Noord   

INKOMEN  uit vaste baan 3660 euro bruto per maand inclusief lease-auto o.b.v. 

24 uur per week; winst uit onderneming eigen bedrijf in 2019 min 4200 euro.

www.eigewijse.com

AISA KARIMAN (51)
STUDIE  geneeskunde 1990-1998; specialisatie afgerond in 2006  IS  huisarts 

(waarnemer op ZZP-basis)  HUISHOUDEN  getrouwd met RUG-alumnus Peter 

Hulshof (48), kinder- en jeugdpsychiater; Maimoena (19), Zamiena (16), Idjaz 

(12)  HUIS  vrijstaande nieuwbouwwoning Eelderwolde   INKOMEN  tussen de 

4000 en 6000 euro bruto omzet per maand

ALUMNI ACHTERAF

Een waarnemend huisarts en een natuurgeneeskundig arts. 

De vijftig voorbij, en allebei nog grote dromen. De een wil een 

camper om daklozenzorg te leveren, de ander een praktijk voor 

vrouwen in de overgang.

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

http://www.eigewijse.com

