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Ontwikkel een visie op 
transitievraagstukken die 
verder reikt dan je eigen horizon.

AOG School of Management
AOG School of Management biedt leiders 
van morgen de mogelijkheid om hun visie 
te vormen, te veranderen én te verbreden. 
Middels unieke academische opleidingen 
met een vakoverstijgende blik en gericht 
op organisatievraagstukken die om een 
specifieke visie en leiderschap vragen.  
Om zo de vooruitgang voor te zijn. 

Betekenisvolle ontmoetingen
In onze programma’s vormen de bete-
kenisvolle ontmoetingen een belangrijk 
facet. Vooraanstaande wetenschappers, 
filosofen en ‘innovators’ zorgen voor 
scherpzinnigheid, verwondering én  
reflectie op vakoverstijgende thema’s  
en vraagstukken.

Meer informatie
Bel met onze opleidingsadviseurs  
via 088 - 556 10 00, kijk op  
www.aog.nl/incompany-en-maatwerk/  
of scan de QR-code.

Hoe ben je als organisatie de vooruitgang voor? Hoe anticipeer je in een tijd van complexiteit en  
hoe zorg je dat je als organisatie wendbaar reageert op veranderingen zoals digitalisering? Digitale  
tran sitievraagstukken vragen om de ontwikkeling van de organisatie en die van mensen op sleutel-
posities die samen vanuit de strategische koers de verandering vormgeven en het leiderschap  
pakken. En dat op uiteenlopende thema’s en vormgegeven in een maatwerkprogramma.

Digitale transformatie vraagt om maatwerk

De ontwikkelvraag van de organisatie vormt het vertrekpunt voor een passend leertraject met  
actuele theoretische inzichten, interactieve colleges, dialoog, reflectie en praktijkgerichte opdrachten.
In co-creatie met stakeholders uit de organisatie ontwikkelen wij impactvolle programma’s die deel-
nemers uitdagen hun grenzen te verleggen en organisatieambities dichterbij brengen. 

‘Bij de politie zijn we al behoorlijk actief bezig met onderwerpen als digitalisering en cybercrime.  
Maar de digitale transformatie gaat veel verder en heeft impact op onze hele organisatie. Ik ben blij 
dat we geen leergang van AOG hebben doorlopen, maar samen, in co-creatie, een flexibel, open traject 
hebben neergezet. Wij konden de relevante thema’s vanuit het politie- en veiligheids domein aandragen 
en AOG zorgde voor de brug tussen de klassieke wetenschap en onze praktijk.’  
Peter van der Noort, Lecturer and researcher Management & Leadership bij de Politieacademie.

Meer weten over het incompanyprogramma bij de Nationale Politie?  
Lees verderop het uitgebreide interview met Peter van der Noort. 
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D
eur ien t Grunnegers te vergoadern bespoar je tachteg 
persent van joen tied. Deze stelling onderaan pagina 9 
suggereert dat Groningers spaarzaam omgaan met hun 
woorden en tijd. Wellicht dat daarom juist in Groningen 

onderzoekers werken aan een extreem efficiënte computer, naar 
voorbeeld van het menselijke brein. Het CogniGron ontving hiervoor 
maar liefst 30 miljoen euro van een anonieme RUG-alumnus. Want 
dat computers tien procent van alle energie in de wereld opslurpen, 
móét ooit verleden tijd worden.
Al echt verleden tijd is de beginperiode van de inmiddels vijftigjarige  
universiteitskrant UK. In dit aprilnummer wordt zij hilarisch 
beschreven. Het was de  tijd van grote veranderingen, gepeperde 
meningen en urenlange debatten. De Groninger Studentenbond (GSb) 
organiseerde demonstraties en bezettingen, er waren boze vrouwen, 
boze lezers en beschuldigingen van seksueel machtsmisbruik. Nee, 
dan zijn we een halve eeuw later toch een stuk opgeschoten…

Doordat de tijd verstrijkt, leven de makers van deze editie in een 
andere werkelijkheid dan haar lezers, die immers al kunnen terug-
kijken op de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Wat er ook op  
dit feest van de democratie ter tafel komt, u leest erover in deze 
Broerstraat 5: Over rechts-populisme dat zo’n vaart nog niet loopt, 
over idealisme in het bedrijfsleven, met minder kortetermijn- 
aandeelhoudersfocus, over een kentering naar meer menselijke maat 
in het handelen van de overheid, over ondernemers die van de corona-
nood een deugd wisten te maken, over verhelderend epidemiologisch 
coronaonderzoek en over de wonderbaarlijke otter, die niet alleen in 
Nederland is teruggekeerd, maar zelfs in Stad, bij – ssst, niet verder 
vertellen – het Pannekoekenschip.
Kortom Nait Soez’n, zoals – met enige zelfspot – het bondsblad van de 
GSb heette, kop der veur en op naar een nieuwe lente!

Wij wensen u een opgewekt voorjaar.

REDACTIEB5@RUG.NLREDACTIONEEL
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V
oorafgaand aan de Amerikaanse 
verkiezingen had politicologe 
Léonie de Jonge al dagen buikpijn 
en de nacht ervoor kwam daar nog 

een nachtmerrie bovenop. In haar droom 
werd ze geconfronteerd met in meerdere 
opzichten het ergste scenario: voor een 
volle collegezaal moest ze uitleggen hoe 
het kon dat Trump de verkiezingen wéér 
had gewonnen. ‘Ik ben politicoloog, heb 
jaren politieke partijen onderzocht, vooral 
rechts-populistische, en ik moest aan mijn 
studenten uitleggen dat ik het gewoon niet 

‘Een beetje 
populisme 
is zo slecht 

nog niet’

WWW.GCA.ORG

kon uitleggen’, vertelt De Jonge lachend. 
Gelukkig zijn de meeste dromen bedrog. 
Trump won niet en De Jonge kan wel degelijk 
verklaren waarom, evengoed, historisch veel 
mensen op hem stemden – waarover straks 
meer.

Dunne ideologie
Want wie het over rechts-populisme heeft, 
doet er goed aan eerst een aantal zaken 
te onderscheiden, blijkt als De Jonge om 
een definitie van populisme wordt gevraagd. 
‘Populisten schetsen een tweedeling van de 

maatschappij, tussen het gewone volk en de 
boze en corrupte elite. De wil van het gewone 
volk is voor hen allesbepalend.’
Dat klinkt best democratisch en dat kan 
kloppen, zegt De Jonge: ‘Populisme is in 
principe gewoon onderdeel van de demo-
cratie. Het bestaat ook niet alleen aan de 
extremen van het politieke spectrum. In 
Italië bijvoorbeeld is het onduidelijk of de 
Vijfsterrenbeweging nou links of rechts is. 
Populisme is een dunne ideologie die geen 
volledige antwoorden biedt op maatschappe-
lijke problemen. Nationalisme en socialisme 

Tijdens haar jeugd in Luxemburg verwonderde Léonie de Jonge zich over de opkomst van het populisme  
in Nederland. In haar proefschrift onderzocht ze niet alleen verklaringen voor deze opmars, maar ook waarom  

rechts-populistische partijen in haar geboorteland juist géén voet aan de grond krijgen.

ONDERZOEKBERT PLATZER REYER BOXEM WWW.RUG.NL/STAFF/LEONIE.DE.JONGE

http://www.gca.org
http://WWW.RUG.NL/STAFF/LEONIE.DE.JONGE
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‘JE MOET DE WAARHEID NIET VERWARREN MET DE MENING VAN DE MEERDERHEID’  (LOESJE)

STELLING IRENE BEUNE MEDISCHE WETENSCHAPPEN

kunnen dat wel. Daarom koppelt populisme 
zich meestal aan die grotere ideologieën.’ En 
daar wordt het gevaarlijk voor de democratie, 
want rechts-populisten blinken niet uit in 
pluralisme: hun definitie van het gewone 
volk beperkt zich doorgaans tot één bevol-
kingsgroep, wat tot uitsluiting van minder-
heden kan leiden.

Tolerant Nederland
De Jonge is geboren en getogen in Luxemburg 
en woont na omzwervingen in de VS en 
Engeland pas één jaar in Nederland – sinds 
haar aanstelling als universitair docent aan 
de RUG. Nederland kende ze alleen uit de 
media en van bezoekjes aan haar familie. 
‘Mijn ouders komen uit Nederland en thuis 
keken we ook naar de Nederlandse tv. Ik had 
altijd het beeld van het tolerante Nederland 
in mijn hoofd. Luxemburg leek me conser-

vatiever. Nederland leek lang immuun voor 
rechtspopulisme, maar in het begin van de 
jaren 2000 sloeg dat helemaal om. Dat vond 
ik enorm fascinerend, hoe dat kon in een 
land dat zo open, tolerant en liberaal oogt.’
En dus onderzocht ze in haar proefschrift de 
succes- en faalfactoren van rechts-populis-
tische partijen in de Benelux. Want tussen 
Luxemburg en Nederland ligt een ander, 
in dit opzicht merkwaardig land: België. In 
het arme Wallonië krijgen rechts-populisten 
geen voet aan de grond, terwijl daar gezien 
de economische omstandigheden alle reden 
toe lijkt. Het rijke Vlaanderen kent juist een 
traditie van rechts-populisten.
Voor ze in 2015 in Cambridge aan haar  
promotie-onderzoek begon, moest ze haar 
promotors wel overtuigen. ‘Zij dachten dat 
de tijden van het rechtspopulisme wel voor-
bij waren en vonden dat ik eigenlijk moest  
kijken naar links-populisme, dat na de eco-
nomische crisis in Spanje en Griekenland 
in opkomst was. Maar ineens kwamen de 
Brexit en Trump en werd mijn onderzoeks-
thema weer superactueel.’

Charisma
De opkomst van het rechts-populisme in 
Nederland vanaf 2000 is synoniem met die 
van Pim Fortuyn. ‘Fortuyn was veel cha-
rismatischer dan Tweede Kamerlid Hans 
Janmaat, die in de jaren tachtig en negen-
tig met de extreemrechtse Centrumpartij en 
Centrum Democraten nooit echt een voet aan 
de grond kreeg, zegt De Jonge. ‘Dat charisma 
is al een groot deel van de verklaring voor het 
succes van Fortuyn. Voor rechts-populisme 
moet er een voedingsbodem zijn, een soort 
ongenoegen in de maatschappij. Dat poten-
tieel is er eigenlijk altijd wel, in iedere maat-
schappij. Maar dan moet er ook het politieke 
aanbod zijn, een charismatische leider die 
daarmee iets kan.’
Toch is er meer nodig dan vraag en aanbod, 
concludeert De Jonge in haar proefschrift: 
‘Ook de gevestigde partijen en de media zijn 
hoofdrolspelers. We zien gevestigde poli-
tieke partijen als slachtoffers van populis-
me, maar ze spelen juist een grote rol in 
de opkomst ervan. VVD’er Frits Bolkestein 
was in de jaren negentig een wegbereider 
voor Fortuyn. Ook andere gevestigde partij-
en speelden steeds meer in op thema’s als 
migratie. Daardoor werd dat thema steeds 
gepolitiseerder, waardoor rechts-populisme 
een kans kreeg. In de media was er opeens 
ook veel aandacht voor dit soort thema’s en 
stromingen. Net als de media zijn gevestigde 
partijen een soort poortwachters die bepalen 
wie de electorale arena binnen mag.’

Minder gepolitiseerd
Minstens zo interessant aan het onderzoek 
van De Jonge zijn de non-casussen: waarom 
bleef in Luxemburg en Wallonië de opkomst 
van een rechts-populistische partij voor-
alsnog achterwege? ‘In Wallonië spelen de 
gevestigde partijen niet in op rechts-popu-
listische thema’s als migratie’, zegt De Jonge. 
‘Centrum-links speelt nog altijd vooral in op 
economische kwesties en is niet naar het 
midden opgeschoven. En centrum-rechts 
probeert niet de rechts-populistische stel-
lingen te kopiëren. Daardoor zijn thema’s 
als migratie gewoon minder gepolitiseerd. 
Zolang gevestigde politieke partijen en 
media populistische partijen buiten spel blij-
ven zetten, is het moeilijk voor dit soort par-
tijen voet aan de grond te krijgen. Maar geen 
land is immuun voor rechts-populisme.’
En De Jonges eigen, conservatieve 
Luxemburg? ‘De situatie in Luxemburg lijkt 
erg op die in Nederland twintig jaar geleden. 
Luxemburg heeft een soort paars kabinet, 
waarin kwesties zoals het homohuwelijk 
behandeld worden. Dus het kan best dat 
Luxemburg gewoon twintig jaar achterloopt 
en het rechts-populisme nog komt.’

Pro-life missie
Terug naar Amerika. Toen De Jonge met 
een basketbalbeurs – ze speelde zelfs in het 
Luxemburgse nationale team – naar Iowa 
en North Dakota vertrok om te studeren, 
ondervond ze hoe complex stemgedrag is. ‘Ik 
kon me vooraf niet voorstellen waarom de 
Republikeinen zoveel macht hebben. Maar 
in North-Dakota heb ik vrienden die heel 
christelijk zijn opgevoed en voor wie de pro 
life-missie echt doorslaggevend is voor hun 
kiesgedrag. Ze kunnen gewoon niet op een 
kandidaat stemmen die abortus zou lega-
liseren. Bovendien is de keuze beperkt tot 
twee partijen, waardoor heel veel mensen 
echt tegen de andere partij of kandidaat 
stemmen.’

Over de invloed van vier jaar Trump op de 
rest van de wereld is De Jonge voorzichtig. 
‘De bestorming van het Capitool was niet een 
sein om in Nederland te gaan rellen. Zo een-
op-een is het niet. Maar sinds de verkiezing 
van Donald Trump is het rechts-populisme 

‘Populisme is een dunne 
ideologie die geen volledige  

antwoorden biedt op 
maatschappelijke  

problemen’
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Honger naar kennis

W
etenschappers zijn tegenwoordig welkome gasten bij actualiteiten- 
rubrieken en populaire praatprogramma’s. De honger naar kennis over 
virussen is niet te stillen, lijkt het. En dat is geen wonder, want hoewel 
corona veel narigheid veroorzaakt, is de wetenschappelijke kant van dit 

virus razend interessant. Je ziet de evolutie voor je ogen gebeuren. Wat we nu ook zien, 
is hoeveel baat we hebben bij ongebonden, fundamenteel onderzoek om een stevige 
basis van kennis op te bouwen. Een fundament dat we hard nodig hebben in tijden  
van crisis. 
Zelf heb ik veel fundamenteel genetisch onderzoek gedaan. Ik word altijd een beetje 
kribbig van discussies over toegepast onderzoek. En over de vraag waar onderzoek voor 
dient. Nou, je kunt geen huis bouwen zonder fundament. Zo kost het tijd om een nieuw 
virus goed te leren kennen. Je wilt weten hoe het virus het lichaam binnendringt en daar 
het immuunsysteem weet te omzeilen. Ondertussen past het virus zich telkens aan de 
omstandigheden aan en lijkt het alsof wetenschappers achter de feiten aanlopen. In 
feite is dit proces heel normaal: dit is hoe evolutie werkt. Een virus kan alleen overleven 
door zichzelf te vermenigvuldigen. Daarbij treden soms foutjes op die kunnen leiden  
tot mutaties als de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Een kwestie van 
survival of the fittest, maar voor ons mensen met grote gevolgen. 

Dankzij jarenlang fundamenteel onderzoek is het nu mogelijk om het DNA van dit virus 
snel en betaalbaar in kaart te brengen. De techniek die daarvoor nodig is, komt voort uit 
grote onderzoeksprogramma’s als het Human Genome Project. Op basis hiervan kunnen 
we nu zien waar we als mensen vandaan komen en in hoeverre wij bijvoorbeeld DNA 
delen met de Neanderthaler. Deze nieuwe, verdiepende kennis helpt ons nu ook om dit 
virus te bestrijden. Dat er zo snel vaccins zijn ontwikkeld, is te danken aan jaren en jaren 
van voorwerk en fundamenteel onderzoek. 

Nu de wetenschap zo in de belangstelling staat, maak ik van de gelegenheid gebruik  
een pleidooi te houden voor ongebonden onderzoek. Om die stevige basis van kennis  
te kunnen leggen is ruimte nodig voor nieuwsgierigheid. Voor toevalsbevindingen,  
zoals de ontdekking van penicilline. Zonder deze ruimte zou er geen immunotherapie 
bestaan en hadden we nu geen vaccins tegen corona. Juist doordat overal op de wereld 
wetenschappers bezig zijn met ongebonden onderzoek, zijn we in staat geweest om  
niet één maar zelfs vele vaccins te ontwikkelen. Als je kunt terugvallen op een stevige  
wetenschappelijke basis ben je wendbaar genoeg om in te spelen op onverwachte 
gebeurtenissen. Zonder die basis hadden we die eerste prik nog lang niet kunnen  
zetten.  

Cisca Wijmenga
rector magnificus  

WIJMENGA’S WERELD

OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS
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geen randverschijnsel meer. Trump heeft 
het radicaal-rechtse gedachtegoed naar de 
mainstream gebracht en bijgedragen aan de 
popularisering van een aantal samenzwe-
ringstheorieën, ook in Europa.’

Luidruchtige minderheid
Met de Tweede Kamer-verkiezingen in het 
vooruitzicht – dit interview vond plaats 
in februari – zou je als niet-populist nog 
nachtmerries kunnen krijgen van Baudet of 
Wilders als premier, zeker gezien de corona- 
crisis die vast een goede voedingsbodem voor 
rechts-populisten is. ‘We zitten nog midden 
in de coronacrisis, het is te vroeg om daar-
over iets te zeggen’, zegt De Jonge. ‘Echt fun-
damentele effecten zien we in Europa nog 
niet. In Nederland haalt Wilders voordeel uit 
de crisis, terwijl Baudet juist minder succes 
heeft. Een eenduidig antwoord is er dus nog 
niet.’

Om met een positieve noot af te sluiten bena-
drukt De Jonge graag dat rechts-populis-
me in Nederland nog altijd vrij beperkt is. 
‘Populisten doen vaak geloven dat ze het 
geluid van een stille meerderheid vertegen-
woordigen, maar als je beter kijkt, blijkt 
het gewoon een heel luidruchtige minder-
heid. En populisme kan wel meer burgers bij 
het politieke proces betrekken. Het is nooit 
slecht dat de gevestigde partijen op de vingers  
worden gekeken, dus in kleine doseringen is 
populisme niet eens zo slecht.’

Léonie de Jonge (Luxemburg, 1990)  
studeerde politicologie aan de universiteiten 
van Iowa en North Dakota, en promoveerde in 
2019 aan de University of Cambridge. Sinds 

vorig jaar is ze universitair docent Politiek en 
Maatschappij aan de RUG. In juni verschijnt haar 

tot boek bewerkte proefschrift: The Success 
and Failure of Right-wing Populist Parties in the 

Benelux Countries.
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‘THERE ARE SOME THINGS YOU CAN LEARN BEST IN CALM, AND SOME IN STORM’  (WILLA CATHER)

STELLING ANNEMIEK HOOGERWAARD MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Nederlanders nemen de frames over van 
The Washington Post of The New York Times, 
allebei anti-Trump. Daar gaat het al mis. Er 
zijn 74 miljoen Trump-stemmers, dan is het 

ELLIS ELLENBROEK BUITENLAND

geen onbelangrijke taak die mensen ook te 
spreken. En dan moet je niet in het stuk lezen 
dat de journalist niks heeft met hun mening. 
Het gevaar is nu ook dat er op Biden helemaal 
geen kritiek mag komen. Dat hij wordt aange-
pakt met kidgloves, niet aangepakt dus.’

Elsevier bundelde je stukken over Trump. In 
een boek van je vorig jaar overleden collega 
Rik Kuethe schreef jij de hoofdstukken over 
Trump en Biden. Een derde boek is in de 
maak. Waar gaat dat over?  
‘Als ik ben gevaccineerd, ga ik per trein op 
zoek naar hoopvolle verhalen over verbin-
ding. Het lijkt soms dat in Amerika iedereen 
boos is op elkaar en in een vijandmodus zit 
vanwege zogenaamd gestolen verkiezingen. 
Dat valt wel mee.’ 

Hoe Amerikaans ben je zelf al?
‘Ik ben ergens juist meer een Nederlander 
geworden. Ik ben bijvoorbeeld een groot fan 
nu van de NS. Als je ziet hoe gebrekkig het 
Amerikaanse openbaar vervoer is geregeld! 
Autorijden is weer een stuk relaxter hier. Niet 
die krappe wegen en de kleine parkeerplekjes 
van Nederland. Urenlang op de cruisecontrol  
over de achtbaans interstates.’ 

‘Voor een
journalist is Amerika 

een speeltuin’

EMILE KOSSEN (29)

E
mile Kossen (29) had niets speciaals 
met Amerika toen hij de bachelor 
American Studies koos. Hij was er 
ook nog nooit geweest. Hij ambieerde 

een master journalistiek en daar moest een 
bachelor aan voorafgaan.
Het kan verkeren: In 2017, twee jaar na zijn 
afstuderen, werd hij gevraagd voor het corres-
pondentschap in Amerika voor Elseviers 
Weekblad. ‘Ik werkte op de Elsevierredactie 
in Amsterdam, toen de plek hier vrijkwam,’ 
vertelt Kossen vanuit Washington. ‘Ik was 
25, had niet het idee dat ik zo jong voor de 
baan in aanmerking zou komen, ondanks 
mijn studie. Ik heb geluk. Voor een journalist 
is Amerika een speeltuin. Er wonen meer dan 
300 miljoen mensen, er zijn zoveel verhalen 
te vertellen. De ene dag sta ik in Washington 
te praten met een senator, een paar dagen 
later ben ik op pad met een cowboy. Ik heb 
een paar weken bij de Amish gezeten, in 
Ohio.’ 

Waar was je op 6 januari toen Trumpianen 
het Capitool bestormden?
‘Ik schaam me er een beetje voor, maar ik 
zat toen in Nederland in afwachting van 
een nieuw visum. Het is toch de bedoe-
ling dat je er bent als correspondent, op dat 
soort momenten. Al heb ik als weekblad-
journalist minder met de actualiteit van de 
dag te maken. De grap is dat de gevestigde 
journalisten ook niet zoveel hebben meege-
kregen van de bestorming. Die zaten in de 
perskamer van het Capitool en moesten de 
schuilkelder in.’ 

De meeste Nederlanders – journalisten 
voorop – zijn Trump-bashers. Hoe kijk jij aan 
tegen die stelling? 
‘Eens. Nederlanders zijn, als het over 
Amerika gaat, altijd al meer op de hand van 
de democraten, dan de republikeinen. Vóór 
Trump was dat ook al zo. Trump maakte het 
erger. Omdat het zo’n markant figuur is. Voor 
het journaille zou het niet moeten uitmaken. 
Als journalist hoor je in het midden te staan, 
als neutrale observeerder. Je moet over je 
eigen drempels heen stappen. Dat betekent 
weer niet dat je geen kritiek op Trump kunt 
hebben.

WASHINGTON

ALUMNUS IN DE VERENIGDE STATEN

ANP
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Ooit werd zij, gewikkeld in een adresbandje,  

bezorgd door de PTT. Inmiddels heet zij  

UKrant en is volledig digitaal. De UK viert 

dit jaar haar 50-jarig bestaan. Het Universi-

teitsmuseum maakt een tentoonstelling, er 

komt een boek en voor Broerstraat 5 schetst 

Guus Termeer, hoofdredacteur van 1990  

tot 2004, enkele saillante ontwikkelingen in  

de lange geschiedenis van de krant.

Van
slangenkuil
tot 
vrijplaats
50 jaar UK
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W
ie met het oog van nu de 
eerste jaargangen van de 
UK (spreek uit ‘uukaa’, 
red.) bekijkt, moet wel even 

slikken. Bomvolle grijze pagina’s staren je 
aan, met hier en daar een pasfotootje van een 
bestuurder. Wie vervolgens inzoomt, leest 
ellenlange verhalen over vergaderingen van 
de Universiteitsraad rijkelijk gelardeerd met 
de eigen opvattingen van de verslaggever. 
Alleen de achterpagina, de ‘Andere k(r)ant’, 
biedt wat lucht met satirische stukjes en 
strips die vaak ook weer over bestuurlijke 
zaken gaan. 
Juni 1971 rolde de eerste UK van de persen  
en vanaf september ging de redactie er 
vol tegenaan. De jonge journalist Reg ten 
Zijthoff kwam uit Utrecht om samen met 
een democratisch samengestelde redactie 
van vooral onervaren studenten en mede- 
werkers een onafhankelijk weekblad te  
maken. Een uniek concept in Nederland

Botsende meningen
Het was de tijd van de grote veranderingen en 
gepeperde meningen. De Groningse univer-
siteit experimenteerde met een eigen demo- 
cratische bestuursvorm en studenten, onder 
aanvoering van de Groninger Studentenbond 
(GSb), eisten hun rechten op met demon-
straties, bezettingen en urenlange debat-
ten. Toen de UK badinerend schreef over de  
beschuldiging van seksueel machts- 
misbruik bij de vakgroep Geschiedenis, 
bezetten boze vrouwen het redactielokaal en 
eisten een hele voorpagina op. Ze kregen een 
foto met onderschrift.
De UK was het platform waar al die botsende 
meningen samenkwamen. Het politiek 
engagement spatte van de pagina’s af. Boze 
lezers haalden hun gram over de in hun ogen 
gekleurde berichtgeving. Hoofredacteur Reg 
ten Zijthoff werd regelmatig op het matje 
geroepen bij de GSb. ‘Het was een slangen-
kuil,’ constateerde hij terugblikkend. Maar 
het blad leefde en werd gelezen, niet alleen 
in Groningen maar ook in Den Haag. En 
toen uit een lezersonderzoek bleek dat de ene 
groep de UK te links vond en de andere juist 
te rechts, constateerde de redactie dat ze op 
het goede spoor zat. 

Mussengang
Eind jaren zeventig ging het bijna mis. 
Het UK-bestuur weigerde een commu-
nistische hoofdredacteur te benoemen en 
links Nederland sprak schande van dit 
‘beroepsverbod’. De volgende kandidaat lag 
weer niet goed bij de redactie omdat hij te 
veel aan de leiband van het bestuur liep en 
als hoofdredacteur het laatste woord wilde. GUUS TERMEER

Hij werd toch aangesteld. Binnen enkele 
maanden liep het volledig uit de hand met 
als uitkomst: twee UK’s in één week, één 
van de omstreden hoofdredacteur en een 
alternatieve editie van de redactie, betaald 
door hoogleraar scheikunde Hans Wijnberg, 
die als columnist het ‘rechtse geweten’ van 
de krant was. Zoals ook enkele jaren later 
de toen nog linkse Pim Fortuyn vrolijk mee-
draaide in de redactie.
De jonge redacteur Hans Kuné, net afge-
studeerd in de filosofie, maakte het allemaal 
van nabij mee. ‘Het was een wespennest, 
met ook nog eens veel spanningen binnen de 
redactie.’ Toen het stof was neergedaald en de 
omstreden hoofdredacteur vertrokken, kreeg 
Hans Kuné de eer om coördinator te worden 
– de term ‘hoofdredacteur’ was inmiddels te 
beladen. Samen met de redactie koos hij voor 
een andere koers: ‘Wij wilden een meer uitge-
balanceerd journalistiek blad en niet steeds 
in dat politieke vaarwater zitten.’ Zo viel er 
in de loop van de jaren tachtig een andere 
UK bij studenten en medewerkers in de 
bus. Met minder volle pagina’s, meer ruimte  
voor fotografie en voor het eerst ook verhalen 
over het veelkleurige studentenleven. 
Een gouden greep was het feuilleton 
Mussengang, dat een pikant inkijkje gaf 
in het wel en wee van een studentenhuis. 
De lezers smulden van de belevenissen van 
corpsbal Eduard de Bock en de verleidelijke 
Yvette de Bruin. Hans Kuné was een van 
de schrijvers van het eerste uur: ‘Er waren 
verschillende auteurs die elkaar soms in de 
wielen reden. Het verhaal ging alle kanten 
op en dan gaf tekenaar Bert Cornelius er ook 
nog eens een eigen draai aan.’ Mussengang 
werd het paradepaardje van de UK. 

Dorpskrant op NRC-niveau
De redactie moest alles uit de kast halen om 
de studenten bij het blad te betrekken, zeker 
toen het niet meer per post kwam, maar ze de 
krant voortaan zelf uit een display in de uni-
versitaire gebouwen moesten pakken. Met 
prikkelende series over het studentenleven, 
themanummers over studentenhumor of 
student en drank en ieder jaar een lichtvoetig  
KEI-nummer probeerde de redactie de 
jonge lezer te strikken. Om ze vervolgens 
ook te confronteren met stevige verhalen 
over onderzoek, bestuurlijke perikelen of de 
prestatiebeurs.
Als íemand de geschiedenis van de UK kan 
overzien, is het Christien Boomsma. In 
1989 begon ze als studentredacteur en 32 
jaar later werkt ze er nog steeds. Zij zag de 
krant evolueren van ‘een dorpskrant op NRC-
niveau’ naar een medium dat steeds losser 
en persoonlijker werd. ‘We gingen steeds WWW.UKRANT.NL

Van
slangenkuil
tot 
vrijplaats

meer schrijven vanuit de leefwereld van de 
student.’
Wel werd de speelruimte kleiner. Zeker toen 
de universiteit verzakelijkte en actiever 
de studentenmarkt opging. Voor de inter-
nationale marketing van de RUG was een 
kritische krant met ook Engelstalige artike-
len een lastpost. In 2012 draaide het College 
van Bestuur de geldkraan zo ver dicht dat 
een papieren krant niet meer haalbaar was. 
De UK werd een digitaal medium en uitein-
delijk ging ook de vertrouwde naam op de 
schop. UK was voor een Engelstalig publiek 
te verwarrend (hoezo United Kingdom?) en 
werd daarom UKrant.

Digitaal avontuur
De redactie begon in 2013 enthousiast aan 
een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis, 
een digitaal avontuur. ‘Dat is wel heel anders 
werken,’ zegt Christien Boomsma. ‘Je bent 
nu continu bezig met publiceren op het 
UKrant-platform en  
kunt direct zien hoe- 
veel mensen je stuk 
lezen. Dat is ook 
tricky. Je moet uit-
kijken dat je niet 
probeert te gemak-
kelijk te scoren.’ 
Hans Kuné, inmid-
dels met pensioen, 
leest de UKrant nog 
steeds. ‘Ik vind dat 
ze het digitaal goed 
en heel creatief 
doen. Het is nu veel 
meer een medium 
voor studenten en 
daar is niks op tegen. Wat ik soms wel mis, 
is die onafhankelijke kritische rol en het 
bestuurlijke nieuws.’
Tja, het zijn inmiddels andere tijden, ver-
zucht Christien Boomsma. De universitaire 
cultuur is behoorlijk veranderd. Stonden 
in de beginjaren van de UK studenten en 
medewerkers te trappelen om hun visie in 
de UK te ventileren, inmiddels is er vooral 
terughoudendheid. ‘Medewerkers durven 
niet meer te vertellen hoe het er op de werk-
plek aan toe gaat en studenten zijn bang 
dat zelfs een onschuldige uitspraak, als “Ik 
heb met mijn KEI-leider gezoend” later door 
een werkgever op Google wordt gevonden.’ 
Zorgelijk, vindt ze. ‘De universiteit moet toch 
een vrijplaats zijn waar open over van alles 
kan worden gediscussieerd.’ Daar ligt nog 
steeds een mooie taak voor de UKrant: een 
vrijplaats van de universitaire gemeenschap.

50 jaar UK

‘DEUR IENT T GRUNNEGERS TE VERGOADERN BESPOAR JE TACHTEG PERSENT VAN JOEN TIED’  (UIT GRONINGS VOOR BEGINNERS)

STELLING FRANCKA KLOOSTRA FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

http://www.ukrant.nl
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Nienke Beintema 
(1977) / biologie 
2002
De zeearend 
De grootste 
roofvogel van de 
Lage Landen is 

sinds 2006 in ons land met een 
spectaculaire opmars bezig.
WWW.ATLASCONTACT.NL  € 22,99

Gerrit de Boer (1940) / rechten 
1968
Vergezichten vanaf een mijlpaal
Verhalenbundel van een oud-
rechter in zelfisolatie
WWW.JONGBLOED.NL  € 19,90

Willem Brouwer 
(1941) / 
geneeskunde 1967 
Ken je me nog?
“De zorg voor mijn 
echtgenote in de 
laatste fase van 

dementie”
WWW.UITGEVERIJDEBROUWERIJ.NL  € 20,–

Roel Bakker (1954) / geneeskunde 
1988, promotie 2005 en Rolf ter 
Sluis (1961) / geschiedenis 1994
Van leren overleven naar leren 
over leven
Vijftig jaar transplantatiegenees-
kunde in het UMCG
WWW.TIJDSTROOM.NL  € 38,50

Tanya Commandeur (1969) / 
romaanse talen en 
culturen 1995 
Rosa’s oorlog 
Een onmogelijke 
liefde op de 
enige plek waar 
de Duitsers 

mochten komen tijdens te Tweede 
Wereldoorlog. 
WWW.AMBOANTHOS.NL  € 21,99

Geert Dales (1952) /  
rechten 1976, 
promotie 1982
Tien Zetels
Hoe 50PLUS ten 
onder ging en wat 
we daarvan leren.

WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL   

€ 20,99

Mineke van Essen (1942) / 
geschiedenis 1979, promotie 1985
Onderweg naar 1832
Biografieën van zes leerkrachten 
in Groningen, pioniers in de 
voorhoede van de nieuwe 
Nederlandse school 
WWW.VANGORCUM.NL  € 22,50

Joke Geelhoed 
(1982) / archeo-
logie 2004
Jagers en 
verzamelaars 
Kinderboek over 
vriendschap en 

eenzaamheid, dat zich afspeelt in 
de Groningse Planetenbuurt 
PALMSLAG.NL  € 15,95

Maxine Roberta Meijer (1946) / 
kunstgeschiedenis 1984
Het lot van de familie Ensdorff
Zes eeuwen familiegeschiedenis 
waarvan 150 jaar, 1820 tot 1970, 
in Groningen Stad
Bestellen via MAXINEROBERTAMEIJER@

GMAIL.COM  € 25,00

Peter Jordens 
(1944) / Duits 1970,  
promotie 1983
De Ploeg extra 
muros  
Rijk geïllustreerd 

boek over de (inter)nationale 
context van de Groninger 
Kunstkring De Ploeg
WWW.WBOOKS.COM  € 24,95 

Janneke Kuiper (1991) / BA bedrijfs- 
kunde 2014 en Heleen van Wijk 
(1992) / communicatiekunde 2017
Plastic bedankt!
Alles over plastic, vanaf de 
uitvinding tot en met de huidige 
plasticsoepproblematiek
WWW.ABOUTMIDORI.COM  € 14,95

Sarah van der 
Maas (1995) / 
geschiedenis 2018
Nooit meer 
wachten
Debuutroman. 
Jongetje probeert 

tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in Frankrijk te overleven zonder 
ouders.
WWW.UITGEVERIJMOZAIEK.NL  € 21,99 

Eva Vriend (1973) / geschiedenis 
en journalistiek 1997
Eens ging de zee hier tekeer
Het verhaal van de Zuiderzee en 
haar kustbewoners
WWW.ATLASCONTACT.NL  € 24,99

Reitze Jonkman (1950) / wiskunde 
1977 

Eene quaestie van 
vraag en aanbod 
Veenbaas Alle 
Wytzes en zijn 
arbeiders in 
Appelscha 

WWW.NOORDBOEK.NL  € 19,50

Alie Linker (1933) / pedagogiek 
1983 
Linkerboek 
Schrijfdebuut van 87-jarige auteur 
over haar bijzondere vader 
WWW.PARISBOOKS.EU  € 20,– 
 
Babs Taal (1949) / geneeskunde 
1974 
De witte jas
Gang van zaken in een ziekenhuis 
en de veranderende positie van 
vrouwen daarin
WWW.ELIKSER.NL  € 18,95 

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK 

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

Wierd Duk (1959), 
journalist en opiniemaker; 
verslaggever Telegraaf en 

intensief Twitteraar; @wierdduk; 
podcastluisteren.nl/pod/Het-

Land-van-Wierd-Duk; studeerde 
geschiedenis vanaf 1978, met 

langdurige tussenpauzes waarin 
de journalistiek voorging; werkte 

voor o.a. Nieuwsblad van het 
Noorden, muziektijdschrift Vinyl, 

Vrij Nederland en Elsevier; was 
jarenlang correspondent voor 

verschillende opdrachtgevers in 
Rusland en Duitsland.

Speciale plek
Broerstraat 5 / Broerplein
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ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

http://WWW.ATLASCONTACT.NL
http://www.jongbloed.nl
http://www.uitgeverijdebrouwerij.nl
http://www.tijdstroom.nl
http://www.amboanthos.nl/
http://www.uitgeverijprometheus.nl
https://www.vangorcum.nl/
https://palmslag.nl/
mailto:maxinerobertameijer@gmail.com
mailto:maxinerobertameijer@gmail.com
http://www.wbooks.com
http://WWW.ABOUTMIDORI.COM
http://www.uitgeverijmozaiek.nl
http://WWW.ATLASCONTACT.NL
http://www.noordboek.nl
http://www.parisbooks.eu
http://www.elikser.nl
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK
https://podcastluisteren.nl/pod/Het-Land-van-Wierd-Duk
https://podcastluisteren.nl/pod/Het-Land-van-Wierd-Duk
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‘ IF THE ROAD IS EASY, YOU’RE LIKELY GOING THE WRONG WAY’  (TERRY GOODKIND)

STELLING JAKOLIEN DEN HOLLANDER LETTEREN

Wierd Duk (1959), 
journalist en opiniemaker; 
verslaggever Telegraaf en 

intensief Twitteraar; @wierdduk; 
podcastluisteren.nl/pod/Het-

Land-van-Wierd-Duk; studeerde 
geschiedenis vanaf 1978, met 

langdurige tussenpauzes waarin 
de journalistiek voorging; werkte 

voor o.a. Nieuwsblad van het 
Noorden, muziektijdschrift Vinyl, 

Vrij Nederland en Elsevier; was 
jarenlang correspondent voor 

verschillende opdrachtgevers in 
Rusland en Duitsland.

Speciale plek
Broerstraat 5 / Broerplein

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

‘D
e jaren tachtig van de vorige eeuw. Punk, new wave, 
kraken, anarchie. Studenten jatten in die tijd fietsen. 
Als de jouwe was gestolen, nam je er zelf ook weer 
een mee. Lenen noemden we het. Je dacht er niet bij 

na. Er heerste een studentikoos communisme in Groningen.
Veertig jaar later vind ik het een mooi moment om mensen die ík 
mogelijk heb gedupeerd mijn excuses aan te bieden. Een veelpleger 
was ik niet, want ik had al snel een auto, haha, een Opel Kadett. 
Maar ik herinner me nog goed die keer dat ik met mijn vrienden 
René Cuperus en Jan Wynsen Bruinsma naar een feest ging in de 
stad. Ik parkeerde mijn fiets op het Broerplein. Op een gegeven 
moment besloten René en ik terug te gaan, wij woonden in hetzelfde 
studentenhuis aan de Star Numanstraat. Jan Wynsen waren we 
kwijtgeraakt. 

Tussen de fietsen bij het Academiegebouw kon ik de mijne niet 
vinden, die moet toen gestolen zijn. Ik nam dus een andere. Een oud 
wrak. Dat was de regel, er lag altijd wel ergens een roestig ding. Je 
ging geen sloten van mooie Gazelles openbreken.
De volgende dag dook Jan Wynsen weer op en kwam bij ons langs. 
Op zijn moeders fiets, zijn ouders woonden in Groningen. Z’n 
fiets was gejat, vertelde hij. Toen hij na een paar uur wegging zag 
hij, tot zijn verbijstering en verontwaardiging, zijn eigen fiets bij 
ons voor het huis staan. Van al die honderden exemplaren bij het 
Academiegebouw had ik uitgerekend dat van hem meegenomen. 
Natuurlijk zonder het te weten. 
Daar ging-ie. Op de fiets van zijn moeder, zijn eigen rijwiel over zijn 
schouder. Ja, vreemd. Kennelijk kon hij niet met twee fietsen fietsen. 
Ik riep hem nog na: Hé, nu heb ik geen fiets meer. Kan ik de jouwe niet 
een tijdje gebruiken? Maar daar ging hij niet in mee.’

‘Ik stal uitgerekend de fiets  
van mijn vriend’ 

https://podcastluisteren.nl/pod/Het-Land-van-Wierd-Duk
https://podcastluisteren.nl/pod/Het-Land-van-Wierd-Duk
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Feike Sijbesma, voormalig CEO van biochemiebedrijf DSM, kreeg begin 2021 een eredoctoraat van de RUG. 
De reden daarvoor was zijn jarenlange inzet als ‘captain of industry’ voor gezonder voedsel, 

voedselhulp in het buitenland en zijn aandacht voor de klimaatverandering.

EREDOCTORAATJURGEN TIEKSTRA KADIR VAN LOHUIZEN WWW.RUG.NL/EREDOCTORAAT-FSIJBESMA

‘Ik weet van die ellende en 
de wereld weet het ook’

T
oen Feike Sijbesma in 2007 aantrad 
als CEO van DSM, besefte hij dat het 
chemiebedrijf waarover hij nu de 
scepter ging zwaaien een ommekeer 

moest maken. DSM, ooit begonnen als 
staatsmijnenbedrijf in Limburg, was groot 
geworden in de bulkchemie. Maar DSM zou 
de concurrentieslag met onder meer de grote 
spelers uit het Midden-Oosten niet winnen, 
wist hij.

Gezonde dosis idealisme
Dus stootte Sijbesma de petro- en bulkche-
mie af en zette in op de zogeheten biochemie, 
op voedingsingrediënten en op hoogwaar-
dige materialen. Zo ging DSM ingrediën-
ten produceren voor koeienvoer die zouden 
leiden tot minder uitstoot van het broei-
kasgas methaan. Gewerkt werd ook aan 
lichtabsorberende coatings voor zonnepa-
nelen. Daarnaast werd het bedrijf grootleve-
rancier van vitaminen, probiotica en onver-
zadigde vetzuren voor de voedselindustrie. 

Tegelijkertijd wilde Sijbesma een gezonde 
dosis idealisme tot de kern van het bedrijf 
maken. Daarom sloot hij een partnerschap 
met het Wereldvoedselprogramma van de 
VN.

Geld niet het doel
Maar hoe kan een beursgenoteerd bedrijf 
ruimte voor idealisme vinden, als het in 
de nek wordt gehijgd door aandeelhouders? 
‘Eerst even terug: zóú je ruimte moeten 
creëren?’ reageert Feike Sijbesma, kort 

Klimaatvluchtelingen na cycloon Alia en overstroming. 
Bainpara, Bangladesh 

http://WWW.RUG.NL/EREDOCTORAAT-FSIJBESMA
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nadat hij in Groningen zijn eredoctoraat 
heeft ontvangen. ‘Ik denk inderdaad dat je 
dat moet doen om een bijdrage te leveren 
aan de maatschappij. De belangrijkste reden 
daarvoor is: de economie is nooit begon-
nen om veel geld te verdienen. De economie 
begon als ruilhandel: als jij nou beter buffels 
vangt en ik beter gewassen teel, dan doe jij 
de buffels en ik de gewassen en ruilen we. 
Uiteindelijk hebben we goud uitgevonden, 
en later geld, om het ruilen makkelijker te 
maken. Geld is dus een middel en niet het 
doel. In de laatste decennnia is er echter 
een ander beeld ontstaan waar geld ver-
dienen het doel van de economie werd. Dat 
werd onder andere gepropageerd door econo-
men als Milton Friedman en CEO’s als Jack 
Welch van General Electric, maar ook door 
Corporate Governance Codes in Nederland 
waarin stond: het primaire doel is de aan-
deelhouderswaarde en het verdienen van 
geld.’ Toen ik in de Raad van Bestuur van 
DSM kwam, dacht ik: is dat zo? Nee! Het gaat 
erom dat we zoveel mogelijk mensen een 
goed leven bieden.’ 

De lange adem
Dan punt twee: het bedrijfsleven heeft vaak 
de technische innovatie en de internationale 
reikwijdte. Daardoor heeft het bedrijfsleven 
impact. En dan heb je ook de verantwoor-
delijkheid die te gebruiken. Het gaat er mij 
dan om dat je een bijdrage levert vanuit de 
kérn van je bedrijf, niet aan de zijlijnen. Daar 
zit precies de crux: de bedrijfswinst maak 
je óók in die kern, en niet aan de zijlijnen.  
Dat betekent dat je een model moet vin-
den waarmee je goed doet voor jezelf én 
goed doet voor de wereld. Daar zit soms een 
spanningsveld. Dat betekent dat je duidelijk 
maakt aan je aandeelhouders: investeren in 
ons bedrijf is niet iets voor de korte termijn, 
maar van de lange adem. Als bedrijf moet je 
daarom laten zien dat op de lange termijn 
“het goed doen voor het bedrijf” en “het goed 
doen voor de wereld” samen kunnen gaan.  
Een bedrijf is natuurlijk geen liefdadigheids-
instelling. Je moet de juiste gebieden uitkie-
zen. Als wij nieuwe ingrediënten uitvinden 
die de methaanuitstoot van koeien reduce-
ren, dan moet daar ook een markt voor te vin-
den zijn. Als wij een technologie uitvinden 
die zonnecellen efficiënter maakt, dan moe-
ten we daar klanten voor kunnen vinden. Als 

we ingrediënten kunnen uitvinden die het 
voedsel gezonder maken, dan moeten we in 
staat zijn dat te vermarkten.’ 

Optimalisatie aandeelhouderswaarde
‘Misschien werkt dit alles niet altijd op korte 
termijn, maar wel op de iets langere. Daarom 
heb ik ook vaak gezegd: we gaan bij DSM 
niet voor maximalisatie van de aandeelhou-
derswaarde, maar voor optimalisatie. Dat 
betekent dat we soms misschien meer had-
den kunnen verdienen, maar dat we ook een 
verantwoordelijkheid naar anderen hebben. 
Ik noem maar wat: als wij een afvalwater- 
zuivering bouwen in Europa omdat we dat 
netjes vinden, maar in China hoeft dat niet 
van de wetgeving, en onze concurrenten 
doen dat dus niet, dan doen wij dat wel. 
Dan verdient DSM op de korte termijn mis-
schien minder dan anderen, maar creëren 
we op de langere termijn meer waarde voor 
alle betrokkenen. Uiteindelijk hebben we de 
druk op de pure korte-termijnfocus het hoofd 

 ‘Uiteindelijk hebben we  
de druk op de pure korte- 

termijnfocus het hoofd  
weten te bieden’

weten te bieden en heeft DSM het op de lange 
termijn – hoewel niet elk kwartaal – finan- 
cieel heel goed gedaan.’

Lastige aandeelhouders
Niet elke aandeelhouder echter is van dat 
idealisme gediend. In 2014 kwam DSM 
onder druk te staan van een Amerikaanse 
activistische aandeelhouder die het bedrijf 
wilde opsplitsen. Na het vertrek van 
Sijbesma, begin 2020, kwam er een Britse 
aandeelhouder die opnieuw de wens uit-
sprak dat DSM zich opsplitst. Zo blijft de 
druk aanwezig, ook al is de beurswaar-
de van DSM sinds 2007 verviervoudigd.  
In de omgang met lastige aandeelhouders 
heeft Sijbesma het weleens persoonlijk 
gemaakt, vertelt hij. ‘Dat was tijdens een 
sessie met aandeelhouders die mij vroegen: 
waarom doe je nou zoveel aan het klimaat? 
Toen zei ik: “Dat is van belang.” “Maar dat is 
toch niet jouw taak, Feike?” “O, u vindt dat 
de overheid dit moet doen?” “Ja.” “Oké, maar 
kan de overheid dat in zijn eentje?,” vroeg 
ik. “Waarschijnlijk niet,” zei men. “Heeft u  
kinderen?” “Ja, ik heb kinderen.” “Maakt u  
zich nooit zorgen over hun toekomst?” 
“Jawel.” Toen zei ik: “Dan heb ik zo het ant-
woord gegeven waarom we ons bezig houden 
met het klimaat.” Je neemt ze dan even mee 
in een andere wereld. Zij worden door hun 
bazen natuurlijk afgerekend op rendement 
op korte termijn. Dat begrijp ik ook. Maar er 
is meer dan dat.’

Bangladesh
Wat hij in speeches soms vertelt, is dat hij in 
2010 in Bangladesh was, op reis met de VN. 
Het land was door cyclonen en overstromin-
gen getroffen. Een vrouw drukte hem haar 
kind in de handen, met de boodschap: als 
mijn kind hier blijft, overleeft hij het niet. 
‘Toen realiseerde ik me: die ellende is niet 
alleen iets van die vrouw. Ik weet van die 
ellende en de wereld weet het ook. De vraag 
aan de wereld is dan: wat doe je eraan? Ik heb 
ook weleens gezegd: “Als ik straks doodga en 
stop met werken – hopelijk in omgekeerde 
volgorde – en men praat over wat ik in mijn 
leven heb gedaan, dan hoop ik dat men iets 
meer kan vertellen dan over de beurskoers 
van DSM. Ik hoop dat men dan ook iets kan 
vertellen over wat we voor deze wereld heb-
ben betekend.’

Feike Sijbesma werd in 1959 geboren in 
Loosdrecht in Noord-Holland. Hij studeerde 

medische biologie in Utrecht en bedrijfskunde 
in Rotterdam. Daarna werkte hij bij voedings-

producent Gist-Brocades, dat later werd  
overgenomen door DSM. Van 2007 tot 2020 
was hij CEO van DSM. In 2020 trad Sijbesma 

op als corona-gezant namens de Nederlandse  
regering. Momenteel adviseert hij onder 
andere Africa Improved Foods, een door 

DSM opgezette joint-venture in Rwanda die 
uitgebreid wordt naar Kenia en Ethopië. Het 
gaat om een voedselverwerkingsbedrijf dat 

samenwerkt met lokale boeren en produceert 
voor de lokale markt. Het initiatief is gegroeid 

uit de voedselhulp die DSM via de VN aan 
meerdere Afrikaanse landen heeft geleverd.

‘“WHICH IS MORE IMPORTANT?” ASKED THE PANDA, “THE JOURNEY OR THE DESTINATION?” “THE COMPANY,” SAID THE LITTLE DRAGON’  (JAMES NORBURY)

STELLING SUSANA FIGUEROA LOZANO MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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VARIA

De ene doorbraak na de andere
Het gaat goed met het Stratingh Instituut voor 
chemie. De ERC-grants, Vici’s en Nature-publi-
caties stromen binnen. Het geheim van deze 
groep chemici, waar ook Ben Feringa deel van 
uitmaakt? ‘In elk geval komt het níet door de 
Nobelprijs.’ Het instituut telt zeventien groepen, 
die totaal verschillende dingen doen. Hoe gaat 
het er toe? Christien Boomsma van de UKrant 
praatte met vijf van de onderzoeksleiders.  
WWW.UKRANT.NL/MAGAZINE/HOE-FLIKKEN-ZE-DAT-BIJ-

HET-STRATINGH

100.000 historische boeken en 
afbeeldingen straks online
Van de oudste boeken in de Universiteitsbibli-
otheek uit de 11e eeuw, tot de eerste foto’s van 
hunebedden, het oudste wetenschappelijke 
instrument van de universiteit en honderden 
boeken in het Gronings, ze zijn straks allemaal 
online toegankelijk. Het project Spotlight van de 
RUG digitaliseert daartoe momenteel meer dan 
100.000 verschillende objecten, een omvangrijk 
deel van haar academisch erfgoed. 

Virusvermenigvuldiging in beeld 
gebracht
Virussen zijn heel erg klein, dus erg moeilijk 
individueel te bestuderen. Maar ze zijn ook erg  
dynamisch; virusdeeltjes zetten zichzelf in elkaar  
binnenin een geïnfecteerde cel. De afgelopen 
jaren zijn er nieuwe technieken ontwikkeld die 
in beeld brengen wat er precies gebeurt tijdens 
de voortplantingscyclus van een virus. Dit helpt 
wetenschappers om nieuwe geneesmiddelen en 
betere vaccins te ontwikkelen. RUG-natuur- 
kundige Wouter Roos en twee collega’s publi-
ceerden in het tijdschrift Nature Reviews Physics 
een overzichtsartikel van de verschillende 
technieken om de dynamiek van virusdeeltjes  
te bestuderen.  
WWW.RUG.NL/SCIENCELINX-VIRUS-REPRODUCTION

Podcast College van Bestuur: 
Besturen in tijden van corona
‘In de Wetenschap’ is de podcast van de RUG,  
voor iedereen die geïnteresseerd is in de univer-
siteit en haar onderzoek. Op 3 februari 2021 
was het voltallige College van Bestuur te gast 
rond het thema besturen in tijden van corona. 
Tina Kretschmer interviewde Jouke de Vries, 
Cisca Wijmenga en Hans Biemans over hun 
ervaringen met de coronapandemie. Wat heeft 
het betekend voor de universiteit, hoe hebben 
zij het zelf beleefd en hoe ziet de toekomst eruit 
voor de RUG?
WWW.RUG.NL/PODCAST-CVB-CORONACRISIS

Gedrag zandkorrels voorspelt 
aardbevingen in Groningen
De aardbevingen in Groningen worden veroor-
zaakt door de verdichting van zandsteen als 
gevolg van aardgaswinning. Dit verdichtings-
proces hangt af van het type zandkorrels, hun 
vorm, de ruimte tussen de korrels en van de 
mineralen die de korrels verbinden. Johannes 
Miocic van het Energy and Sustainability 
Research Institute Groningen ( ESRIG ) onder-
zoekt de Groningse ondergrond om te kunnen 
voorspellen waar zandsteen in de toekomst 
waarschijnlijk gaat verdichten en dus de bodem 
zal gaan dalen. van NWO ontving hij voor zijn 
project een DeepNL-subsidie van 750.000 euro. 
WWW.RUG.NL/DEEPNL-GRANT-MIOCIC

Geneticus Lude Franke ontvangt 
Vici-subsidie
Lude Franke, hoogleraar Functional Genomics 
aan de Faculteit Medische Wetenschappen/
UMCG krijgt van NWO een Vici-financiering van 
1,5 miljoen euro voor zijn vernieuwende onder-
zoek naar genetische mutaties. Aan de hand  
van gen-netwerken wil hij zoeken naar een over- 
koepelend principe tussen spontane, mutaties 
die kanker veroorzaken en aangeboren, erfelijke 
mutaties die andere ziekten tot gevolg hebben.

http://WWW.UKRANT.NL/MAGAZINE/HOE-FLIKKEN-ZE-DAT-BIJ-HET-STRATINGH
http://WWW.UKRANT.NL/MAGAZINE/HOE-FLIKKEN-ZE-DAT-BIJ-HET-STRATINGH
http://WWW.RUG.NL/SCIENCELINX-VIRUS-REPRODUCTION
http://WWW.RUG.NL/PODCAST-CVB-CORONACRISIS
http://WWW.RUG.NL/DEEPNL-GRANT-MIOCIC
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‘ART IS I; SCIENCE IS WE’  (CLAUDE BERNARD)

STELLING JINGYAO LI FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

E
va werkt als presentatietrainer, 
trainingsacteur en spreekcoach voor 
groepen en individuen. Bij de eerste 
lockdown stopte haar werk abrupt. 

Terwijl de aanvragen tegelijkertijd binnen 
stroomden. ‘Al het praatwerk moest ineens 
online, mensen zaten met de handen in het 
haar! Ik werk al jaren met een eigen methode: 
“sprankelend spreken” en “sprankelend 
vergaderen”. Die methode heb ik doorontwik-
keld voor online communicatie.’ 

Eva Pantelakis hoort veel dat mensen het 
online contact vermoeiend vinden. ‘Dat is 
ook zo. Je ziet minder goed of het aan komt 
wat je zegt. Het luisteren is ook vermoeien-
der, het stemgeluid is anders. Mensen zitten 
thuis in heel verschillende situaties. De een 
zit aan de grenzen van de energie en heeft 
haast met de call want er staan kinderen te 
wachten, de ander ziet het als een sociaal  
moment en wil bijpraten. Het helpt als  
degene die de vergadering leidt dat bespreek-
baar maakt en erin afwisselt.’ 

Sprankelend spreken, ook online
Een groot deel van Nederland werkt bij het verschijnen van deze editie al ruim een jaar vanuit huis.  

Alle communicatie met collega’s gaat via schermpjes en dat kost veel energie. Dat videobellen kan een stuk 
leuker en beter, zegt communicatie-expert Eva Pantelakis (35).

BEDRIJFSARA PLAT

Haar liefde voor goed spreken heeft ze van 
haar Griekse vader. ‘Hij is mijn favoriete 
verhalenverteller. Hij spreekt veel talen, het 
liefst tegelijk. Hij praat heel expressief, met 
veel handgebaren, maar er zitten ook veel 
verrassingen in hoe hij iets gaat zeggen. Ik 
herinner me nog goed de vakanties vroeger 
naar familie op Kos. Ik verstond bijna niets 
van wat er gezegd werd, maar de sfeer was 
magisch. Het was broeierig, de zee was nooit 
ver weg, ’s avonds was er heerlijk eten. Dan 
nam mijn vader het woord, iedereen luister-
de ademloos. Hij bouwde het op, zijn stem 
was heel dynamisch, en ineens ging er dan 
zo’n golf van energie door de aanwezigen. 
Gelach, of verbazing. Heerlijk vond ik dat.’

Toch had ook Pantelakis ooit moeite om een 
boodschap goed over te brengen, ondanks 
het voorbeeld van haar vader. ‘Ik ben op 
school gepest. Later kreeg ik meer zelf- 
vertrouwen. Mijn propedeuse Kunst, 
Cultuur en Media aan de RUG hielp daar 
ook bij. Ik deed inzichten op, leerde een 

andere manier van denken, ontmoette 
andere mensen.’ Daarna deed Pantelakis 
een opleiding tot acteur en trainer.  
‘Ik snap goed wat mensen tegen houdt om 
het woord te nemen. Dat merk ik ook bij 
teams van wetenschappers en studenten van 
de RUG die ik train. Zij zitten heel erg in 
hun hoofd, zijn bang om ruimte te nemen of  
willen dat wat ze zeggen volledig is. Ik geef 
ze dan de uitdaging: je kent nooit het hele 
ABC van je vakgebied, maar geef me je drie 
beste letters, met overtuiging!’

Volgens Pantelakis kan iedereen leren om 
goed te spreken, ook online. Er zijn simpele  
trucs, bijvoorbeeld schakelen in stem- 
gebruik en stemvolume, aanpassing van 
camerabeeld en het gebruik van gebaren, 
waarmee je al direct resultaat ziet. ‘We zitten 
nog wel even in deze situatie dus laten we  
de sprankel en humor weer terugbrengen 
achter die schermpjes!

WWW.ZOOOEVA.NL 

Do’s en don’ts
‘Wrijf even in je  
handen voor een  
online meeting of  
presentatie. Dat pept  
je hele lichaam op en  
je hersenen snappen: 
we gaan weer iets  
doen! Hiermee activeer 
je ook je handen om je 
verhaal te ondersteu-
nen met gebaren.’  
Deze en meer tips van 
Eva Pantelakis zijn te  
vinden op www.rug.nl/
alumni/presentatietips

http://www.zoooeva.nl
http://www.rug.nl/alumni/presentatietips
http://www.rug.nl/alumni/presentatietips


ELMER SPAARGAREN EN REYER BOXEM 

 

Foto’s uit de UK  

In september bestaat de UK/UKrant precies 

een halve eeuw. Decennialang waren Elmer 

Spaargaren en later Reyer Boxem de vaste 

fotografen. Op deze pagina’s een greep uit 

hun werk.

Voormalig hoofdredacteur Guus Termeer 

schreef het stuk op pagina 8 en 9 over de 

geschiedenis van de UK. En na de zomer richt 

het Universiteitsmuseum een tentoonstelling 

in en verschijnt er een rijk geïllustreerd boek 

(voorintekening met korting én presentje is 

mogelijk vanaf 1 juli – let op de aankondiging 

in de volgende Broerstraat 5).

Oproep
Was je ooit zelf onderwerp van een artikel in 

het blad? Laat het ons weten. Schrijf je  

verhaal (max. 500 woorden) over wat jij  

hebt meegemaakt met de UK/UKrant of  

na de publicatie en stuur het naar  

redactieB5@rug.nl. De leukste verhalen 

krijgen een feestelijk plekje op onze website.

FOTO

mailto:redactieB5%40rug.nl?subject=


‘ IN EEN WERELD VOL TONEEL IS HET DE KUNST OM ECHT TE BLIJVEN’
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rofiteurs. Zo worden mensen die gebruik maken van een 
inkomensvoorziening van de overheid als de bijstand en 
kinderopvangtoeslag vaak gezien, volgens Tweede Kamerlid 
Renske Leijten. Bijvoorbeeld de vrouw in Wijdemeren die in 

het nieuws kwam omdat ze de wekelijks van haar moeder gekregen 
boodschappen, volledig moest terugbetalen aan de bijstand. 
Leijten: ‘Een inlichtingenbureau ging bij haar kijken en zag dat haar 
boodschappen van Albert Heijn kwamen. Dat kon niet, zeiden ze, 
want dat kon ze helemaal niet betalen. Dat gaat natuurlijk ontzettend 
ver.’ 

‘Misbruikmakers’
Hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk is het roerend met 
haar eens. Het beeld van de ‘bijstandstrekker’ die profiteert van de 
verzorgingsstaat terwijl hij of zij eigenlijk zou kunnen werken, ligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ten grondslag aan het strenge opsporings- en handhavingsbeleid van 
de overheid. ‘De politiek wijst al jaren naar mensen die eigenlijk geen 
inkomensvoorziening verdienen, de fraudeur bovenaan. Dat begon al 
halverwege de jaren negentig. Zij werden symbool van al het kwade. 
Het doel van die focus op “misbruikmakers”, is dat je als politicus laat 
zien dat jouw partij de maatschappij redt,’ zegt Vonk. ‘De legitimiteit 
van de verzorgingsstaat staat onder druk. Uit angst dat het draagvlak 
voor de sociale zekerheid afkalft, laat je zien dat jij een strijder bent 
voor het goede gebruik van de voorzieningen in die verzorgingsstaat, 
door fraude enorm uit te vergroten en steeds hogere sancties op te 
leggen.’ 

Grote afstand
Die handhaving is gaandeweg een industrie op zich geworden, zegt 
Vonk. ‘Met eigen doelstellingen, eigen rapportagemechanismes, een 
eigen bestuurlijke dienst.’ Hij weet nog hoe het werkte toen hij hoofd 
juridische zaken was bij de Sociale Verzekeringsbank. ‘Mijn erva-
ring is dat er binnen grote organisaties verschillende colonnes zijn. 
Handhaving is zo’n colonne. De mensen die voor handhaving werken, 
opereren grotendeels onafhankelijk van de rest van de organisatie.’  
Daar komt bij dat er een grote afstand is tussen de politiek en amb-
tenarij en de burger, zegt Leijten. ‘De mensen die beleid bedenken en 
uitvoeren, staan veel te ver af van de mensen die er afhankelijk van 
zijn. Ze wonen niet in dezelfde wijk, brengen hun kinderen niet naar 
dezelfde school. Ik heb me lang afgevraagd: hoe kan het nou dat het 
toeslagenschandaal zo lang niet gezien is? Nou, omdat deze mensen 
ook echt niet gezien zijn. Niemand had in de gaten hoe groot het 
was.’ Vonk: ‘Maar dat is ook een soort “wir haben es nicht gewusst”, 
want de informatie dat mensen ernstig in de problemen kwamen 
was er wel.’ Vonk doelt onder meer op rapporten uit 2013 en 2016 
van de Nationale Ombudsman waaruit bleek dat mensen onterecht 
van fraude beschuldigd werden.  ‘Maar er is een verschil tussen iets 
weten en het internaliseren. Het kwartje viel maar niet.’ 

Ideale burger
De kloof tussen de ‘bestuurlijke elite’, zoals Leijten het noemt, en de 
burger, is één ding. Volgens Vonk speelt er ook nog iets anders: de 
‘ideologie van de kleine overheid.’ Hij legt uit: ‘Een kleine overheid is 
een soort ideaalbeeld geworden: een overheid die zich richt op haar 
kernfunctie, en, om dat te bereiken, zoveel mogelijk de inzet van de 
burger vraagt. De ideale burger is mondig, goed opgeleid en gedraagt 
zich verantwoordelijk. Bij de toeslagen moest de burger bijvoorbeeld 

Steeds vaker blijkt hoe burgers in de verdrukking kunnen raken onder het gewicht van de overheid.  
Hoe valt de harde opstelling van de overheid te verklaren en wat valt ertegen te doen?  

Hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk en Tweede Kamerlid en alumna Renske Leijten (SP) 
over de menselijke maat in de verzorgingsstaat. 

ONDERZOEK

Als de overheid 
de burger dupeert

DORIEN VRIELING ANP / ROBIN VAN LONKHUIZEN WWW.RUG.NL/INBEELD-GVONK

Renske Leijten (1979) studeer-
de Nederlandse Taal en Cultuur 
aan de RUG en werd tijdens haar 
studietijd actief voor ROOD, de  
jongerenafdeling van de SP. Ze koos  
na haar bachelor in 2004 volledig 
voor de politiek. Als Tweede Kamer- 
lid voor de SP was ze van 2006 tot 
2017 belast met de portefeuille 
zorg en jeugdzorg en vervolgens 
met de portefeuille financiën, 
Europa en de EU. Samen met Pieter 
Omtzigt (CDA) stelde ze in 2019 de 
toeslagenaffaire aan de kaak.  

Gijsbert Vonk (1960)  
studeerde rechten in Amsterdam 
en Londen. In 1991 promoveerde 
in Tilburg hij op de coördinatie van 
bestaansminimumuitkeringen in 
de Europese Gemeenschap. Tot 
2006 was hij hoofd Juridische 
Zaken van de Sociale Verzekerings-
bank. Daarna werd hij hoogleraar  
socialezekerheidsrecht in  
Groningen. Ook was hij bijzonder 
hoogleraar socialezekerheidsrecht 
aan VU Gemeenschap. 
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zelf maar in de gaten houden of hij te veel ontving. De toekenning van 
de toeslagen moest uitgevoerd worden met zo min mogelijk contact 
met burgers.’ Dat laatste is het gevolg van een verandering van ‘street 
level bureaucracy’ naar ‘system level bureaucracy’, zegt hij. Vroeger 
waren er ‘beslisambtenaren’ die veel ruimte hadden om burgers bij 
te staan en die op ‘straatniveau’ mensen hielpen. Die zijn er niet 
meer, het systeem, met al zijn vastomlijnde processen, is leidend 
geworden.  

Sjakies
‘Sjakies’, noemt Leijten ze, naar de sociaal werker die de volkse 
familie Flodder in de gelijknamige serie en films begeleidde bij haar 
intrede in de villabuurt Zonnedael. Die ambtenaren moeten weer 
terug, vinden Leijten en Vonk.  Leijten: ‘Iedereen een eigen Sjakie. 
Want een van de grootste lessen uit het toeslagenschandaal is dat 
je veel kunt vervangen, maar niet kunt bezuinigen op mensen. Er 
zullen altijd mensen vastlopen, en dan moet er iemand zijn die hen 
onder de arm neemt en het met hen oplost: een Sjakie. Die moet de 
ruimte hebben tussen de verschillende instanties in, zodat ze echt 
wat kunnen oplossen.’ Organisaties als de Belastingdienst moeten 
ook fysiek weer beter bereikbaar worden, vindt ze. ‘Veel kantoren zijn 
de afgelopen jaren gesloten, maar je zou gewoon op de fiets naar de 
Belastingdienst moeten kunnen.’ Vonk, droog: ‘Ze telefonisch kun-
nen bereiken is ook al heel wat.’ 
Meer focus op het voorkomen en op tijd oplossen van problemen is 
onderdeel van een fundamentele verandering die er moet komen 

bij uitvoeringsorganisaties, zegt Vonk. ‘Bij die instellingen moet 
het besef indalen dat het erbij hoort beleid te ontwikkelen waarin je 
vormgeeft aan de menselijke maat. Dat moet een verplichting zijn.’ 

Hét moment voor verandering
Tot slot: Moet de kinderopvangtoeslag blijven bestaan? Niet in deze 
vorm, meent Vonk, maar: ‘Toeslagen hebben grote toegevoegde waar-
de. Ze helpen de inkomenskloof tussen arm en rijk te dichten, niet 
alleen voor niet-werkenden, maar ook voor werkenden die getroffen 
worden door achterblijvende lonen.’ Omdat regelingen als de kinder-
opvangtoeslag en de AOW voor iedereen zijn, zorgen ze er volgens 
Vonk voor dat veel mensen achter de verzorgingsstaat staan.    
Leijten denkt er anders over. Zij wil ‘echt van de toeslagen af’, door 
ze overbodig te maken. ‘Mijn partij wil een inkomensafhankelijke 
zorgpremie, gratis kinderopvang, de huren fors omlaag en het mini-
mumloon flink omhoog. Wij zeggen: niet voor iedereen hetzelfde. 
Doe kinderbijslag bijvoorbeeld tot inkomens van 85.000 euro en 
bouw hem vanaf dat punt af. Dat zal iedereen begrijpen; dan houd je 
miljarden over om wat aan het sociale minimum te doen.’ 
Hoe dan ook: dit is hét moment voor verandering, daar zijn beiden 
het over eens. Door het toeslagenschandaal is het maatschappelijke 
draagvlak voor meer menselijke maat misschien wel groter dan het 
in lange tijd geweest is, zegt Vonk. ‘Dat is bijna een schot voor open 
doel.’ 

Gedupeerde ouders tijdens debat in de Tweede 
Kamer over de affaire rond kinderopvangtoeslagen.

‘EEN GOEDE WET IS ALS EEN SLECHTE ROMAN: ER WORDT ZO WEINIG MOGELIJK AAN DE VERBEELDING OVERGELATEN’
STELLING MENTKO NAP RECHTEN
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De computer van de toekomst komt misschien wel uit Groningen. Dankzij, voor zover bekend, de grootste 
gift ooit aan een Nederlandse universiteit van een oud-student. De alumnus in kwestie wil anoniem blijven 
en het uiteindelijke totaalbedrag van de schenking is nog niet bekend. Duidelijk is al wel dat in ieder geval 

onderzoekscentrum CogniGron maar liefst 30 miljoen euro ontving voor onderzoek naar een nieuwe 
generatie energiezuinige computers. Directeur en hoogleraar Beatriz Noheda vertelt over de speurtocht 

naar extreem efficiënte computers met het menselijk brein als voorbeeld.

ONDERZOEKKIRSTEN OTTEN HIPPOPX WWW.RUG.NL/INBEELD-BNOHEDA

WWW.RUG.NL/COGNIGRON

De meest efficiënte 
computer

E
r zit geen toekomst in piëzo-elek-
triciteit. Dat kreeg natuurkundige 
Beatriz Noheda te horen, toen ze in 
2002 haar grote liefde was nagereisd 

naar Nederland en informeerde naar 
carrièremogelijkheden bij Philips. De van 
oorsprong Spaanse had een geweldige baan 
aan het Brookhaven National Laboratory in 
New York opgegeven, en hoopte nu in Neder-
land haar kennis en gedrevenheid te kunnen 
inzetten. ‘Die afwijzing kwam behoorlijk 
hard aan, want ik had in New York inten-
sief onderzoek gedaan naar deze techniek. 
Ik geloofde er wél in en zag ook een directe 
link met de huis-appliances en de medische 
toepassingen waar Philips op dat moment 
aan werkte.’

CogniGron
Achteraf kan ze erom lachen. Noheda is 
tegenwoordig hoogleraar Functionele 
nanomaterialen aan de RUG én directeur 
en oprichter van het Groningen Cognitive 
Systems and Materials Center, CogniGron. 
Dit multidisciplinaire onderzoekscentrum 
houdt zich bezig met de ontwikkeling van 
nieuwe ‘slimme’ materialen die nodig zijn 
voor een nieuwe generatie computers die 
minder energie verbruiken en sneller en 
gemakkelijker grote hoeveelheden data kun-
nen verwerken. 
‘Het plan voor CogniGron ontstond al een 
tijd geleden, maar belandde bij gebrek aan 
financiële middelen in een la,’ blikt Noheda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug. ‘Tot enkele jaren geleden een anonieme  
alumnus van de RUG besloot 30 miljoen euro 
ter beschikking te stellen voor Gronings, toe-
komstbestendig technisch onderzoek. Toen 

hebben we dat planvoorstel weer afgestoft 
en gepresenteerd. Een zenuwslopende perio-
de, met een geweldige afloop: we kregen een 
akkoord!’ 
Inmiddels zijn er zo’n vijftien promovendi  
betrokken bij CogniGron en maar liefst 
twaalf nieuw geworven hoogleraren. De ont-
wikkeling van een onderzoeksprogramma 
voor PhD-studenten staat momenteel hoog 
op de CogniGron-agenda. Daarnaast is er 
een intensieve samenwerking met collega’s  
bij materiaalwetenschap, kunstmatige  
intelligentie, natuurkunde, wiskunde en 
informatica. 

Big data
‘Onze huidige computers zijn uitontwikkeld,’ 
komt Noheda ter zake. ‘Ze kunnen niet meer 
sneller worden en niet kleiner.’ En dat terwijl 
we met z’n allen een steeds grotere data-
stroom genereren: big data, waarmee zoveel 
nuttigs gedaan zou kunnen worden. 
‘Als we alle ziekenhuisdata ter wereld zou-
den kunnen koppelen, zou dat de ontwikke-
ling van medicijnen en vaccins enorm kun-
nen versnellen. En het koppelen van alle 
seismografische data zou het gemakkelij-
ker maken om aardbevingen nauwkeurig te 
voorspellen,’ illustreert ze. En dan is er nog 
het Internet of things: zelfrijdende auto’s, 
een ‘smart house’ vol sensoren, waarin het 
zonnescherm communiceert met de ther-
mostaat en de koelkast laat weten dat de 
melk op is. ‘Deze ideeën bestaan in de basis 

Beatriz Noheda (1968) is natuurkundige 
en promoveerde in 1996 aan de Universidad 

Autonoma van Madrid, waar zij profesor 
asociado was tot 2000. Vervolgens werkte zij 
als onderzoeker aan het Brookhaven National 

Lab in New York en de VU in Amsterdam. In 
2004 werd zij als Rosalind Franklin Fellow aan 

de RUG aangesteld als adjunct-hoogleraar 
Functional Nanomaterials en ontving zij een 
Vidi-beurs van NWO. Sinds 2014 is Noheda 

full professor aan de RUG en sinds 2018 
oprichter/directeur van CogniGron.

 

http://www.rug.nl/inbeeld-bnoheda
http://www.rug.nl/cognigron
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‘CURIOSITY IS THE HUNGER OF THE HUMAN MIND’ (ROSE WILDER LANE) 

STELLING WILLEMIJN VAN DER PLAS MEDISCHE WETENSCHAPPEN

‘Computers verbruiken 

ongeveer tien procent 

van alle energie ter 

wereld’

al tientallen jaren, maar de ontwikkeling 
ervan staat praktisch stil, doordat het hui-
dige computerontwerp niet geschikt is om 
zoveel data te verwerken. Ook is er nog geen 
manier gevonden om de enorme hoeveelheid 
benodigde sensoren op een duurzame, uit-
voerbare manier van energie te voorzien.’

Superefficiënt brein 
‘In de huidige generatie computers wordt 
elke bit informatie van transistor naar 
transistor gestuurd, stapje voor stapje. Dat 
is behoorlijk inefficiënt,’ legt Noheda uit. 
‘Computers zijn bovendien gelijktijdig in de 
weer met twee afzonderlijke taken: calcu-
latie en opslag. Twee systemen die los van 
elkaar werken, data beweegt van het ene sys-
teem naar het andere. Dat vraagt heel veel 
energie: onze huidige computers verbruiken 
tezamen ongeveer tien procent van alle ener-
gie ter wereld.’
Inspiratie voor de nieuwe generatie com-
puters vindt Noheda in de werking van het 
menselijk brein. ‘Ons brein wordt constant 
gebombardeerd met data, impulsen die in 
razend tempo worden geclassificeerd en 
geprioriteerd,’ vertelt ze. ‘Als jij deze kamer 
binnenloopt, zie je mij direct zitten. Een 
computer moet daarvoor eerst de hele ruimte 
scannen. Wij kunnen zo goed focussen door-
dat onze hersencellen duizenden onderlinge 
verbindingen hebben en daardoor parallelle 
netwerkjes vormen. Opslag en verwerking 
van informatie vinden tegelijkertijd plaats: 
superefficiënt.’

Bijzondere eigenschappen 
De computer van de toekomst zal op datzelf-
de principe gestoeld zijn, voorspelt Noheda. 
Eén systeem voor zowel computergeheugen 
als informatieverwerking. ‘Om de functie 
en de samenhang van neuronen te kunnen 
nabootsen zijn nieuwe systemen en materia-
len nodig. Bij Zernike Institute for Advanced 
Materials (ZIAM) van de RUG doen ver-
schillende onderzoeksgroepen studie naar 
materialen die hier misschien geschikt voor 
zijn. En in samenwerking met collega’s van 
het Bernoulli Instituut zullen we moeten 
leren hoe we deze materialen in een compu-
ter kunnen integreren.’ Geen gemakkelijke 
zoektocht, onderstreept ze, want nog afge-
zien van de vele bijzondere eigenschappen 
die de materialen moeten hebben, moeten ze 
ook duurzaam beschikbaar zijn.

Vier meter hoge microscoop 
Inmiddels is CogniGron volop op stoom. ‘We 
weten al veel meer over materialen en de 
manipulatie daarvan. Hoe kleiner het mate-
riaal is, hoe lastiger het is om het iets te laten 

doen, om het te beheersen. Een grote hulp 
is onze transmissie-elektronenmicroscoop, 
die we in 2020 hebben aangeschaft. Daarvan 
zijn er maar een stuk of tien op de wereld. 
Met deze vier meter hoge microscoop kun-
nen we materialen op atoomniveau bestude-
ren. Met een elektronenbundel, in plaats van 
licht, maakt deze microscoop een afbeelding 
van een monster. Het monster beïnvloedt de 
baan van de elektronen in de bundel. De ver-
anderingen in die baan worden vervolgens 
vertaald naar een structuur.’

Piëzo-elektriciteit
In de zoektocht naar energiezuinige compu-
tersystemen (sensoren) heeft piëzo-elektrici-
teit volop de aandacht van CogniGron. Juist 
ja, die techniek die voor Philips jaren gele-

den al had afgedaan. ‘Piëzo-elektriciteit is 
een superzuinige eigenschap van sommige  
materialen, waarbij elektriciteit ontstaat 
door trillingen,’ vertelt Noheda. ‘De techniek 
wordt al jarenlang succesvol toegepast in 
onder andere echoscopie, airbags en inktjet-
printers. Groot nadeel is alleen dat het voor 
piëzo zo geschikte materiaal PZT voor een 
groot deel uit lood bestaat. Omdat lood scha-
delijk is voor onze gezondheid en het milieu, 
zijn we nu op zoek naar een nieuw materiaal 
dat net zo gevoelig is.’

Proeftuin
De trillingen die zorgen voor piëzo-elektri-
citeit kunnen door allerlei mechanismen in 
gang worden gezet. Denk aan harde gelui-
den, het gewicht van passerende auto’s of van 
lopende mensen. ‘Om dat laatste te onder-
zoeken hebben we vorig jaar in Zuidhorn 
een piëzo-elektrische proeftuin geïnstal-
leerd. Voetgangers lopen daar van of naar 
het treinstation over tegels die onder invloed 
van druk een elektrische spanning produce-
ren. Behalve energie opwekken, kunnen de  
piëzo-tegels ook als sensor werken. Bijzonder 
interessant, ook voor de ontwikkeling van 
duurzame, future proof computers!’
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Otters zijn schuw en zeldzaam, maar de Groninger filmmaker Hilco Jansma slaagde erin 
deze soort op film vast te leggen. Zelfs in Stad! De EO zond zijn natuurdocumentaire in januari uit, 

aan het begin van het Jaar van de Otter. 

BEDRIJFNIENKE BEINTEMA HILCO JANSMA WWW.HILCOJANSMA.COM

De terugkeer van de otter

I
n de schemer, als niemand kijkt, schiet 
er soms een schim door de Groningse 
grachten. Sierlijk beweegt hij door het 
water, golvend en gestroomlijnd. Hij 

grijpt een vis, hij jaagt een paar eenden op, hij 
laat zijn geurmerk achter op de deurmat van 
een woonboot. Het is een otter, in hartje stad, 
die zich er prima thuis lijkt te voelen. Maar 
weinig mensen weten dat. Hilco Jansma 
legde zijn routines vast op filmbeeld. Geen 
eenvoudige taak, want otters zijn schuw en 
leiden een verborgen bestaan. 
De Groningse stadsotter speelt een sleutel-
rol in de natuurfilm ‘De otter – Een legende 
keert terug’ van filmmaker Jansma. Maar 
liefst vier jaar wijdde hij zich meer dan full-
time aan het filmen van deze illustere soort, 

niet alleen in de stad maar ook in natuur- 
gebieden. Na eind jaren ’80 in Nederland 
te zijn uitgestorven, keerde de soort hier in 
2002 terug, dankzij verbetering van het leef-
gebied en herintroductie vanuit Oost-Europa. 
Sindsdien is het aantal otters in Nederland 
toegenomen tot circa 450 exemplaren.

‘Otters zijn fantastische dieren,’ vertelt 
Jansma. ‘Ze zijn zo sierlijk, speels en zorg-
zaam. Ze blijven je fascineren. Telkens ont-
dek je weer iets nieuws aan hun gedrag.’ 
Jansma had al een zwak voor waterzoog-
dieren. Hij had met dolfijnen gewerkt op 
Curaçao en in Harderwijk. Ook deed hij vrij-
willigerswerk bij dierenpark AquaZoo in 
Leeuwarden, voorheen Otterpark AquaLutra, 
dat in 1993 werd opgericht op initiatief van 
de Groninger bioloog Addy de Jongh. ’Ik was 
toen al veel aan het filmen,’ vertelt Jansma, 
‘en vroeg mij af: zou het mogelijk zijn een 
film te maken over otters in het wild?’

Telefoontje
Jansma ging te rade bij kenners, onder wie 

‘Het kán, zo’n soort in 
je land terugbrengen, 

als de omstandigheden 
maar op orde zijn’ 

http://WWW.HILCOJANSMA.COM
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De Jongh en onderzoekers van Wageningen 
Environmental Research. ‘Wageningen zei: 
dat wordt moeilijk. Je krijgt ze nauwelijks 
te zien,’ vertelt Jansma. ‘Maar Addy zei: 
“het moet mogelijk zijn. Als je maar geduld 
hebt.” Niet veel later hoorde ik dat een andere 
Groninger bioloog, Arend van Dijk, regel- 
matig een otter onder zijn woonboot hoorde. 
Midden in de stad. Hij zei: “als ik hem weer 
eens hoor, dan geef ik je een seintje”.’
Het telefoontje kwam toen Jansma op 
Terschelling was. ‘Ik nam meteen de boot en 
de trein. Twee uur later was ik in Groningen. 
Geen idee of de otter er nog zou zijn. Het was 
erg druk in de stad. Maar ja hoor, daar zag 
ik hem zitten, vlakbij het Pannenkoekschip. 
Dat was mijn eerste wilde otter in Nederland.’
Nog steeds was het filmen geen gemakkelijke  
zaak. De otter was alleen ’s nachts actief en 
liet zich maar zelden zien. Telkens als Van 
Dijk het  dier onder zijn woonboot hoorde, 
belde hij Jansma. ’Het was sprokkelen,’ zegt 
die. ‘Soms was de otter allang weg en liet hij 
zich niet meer zien. Ik kreeg altijd hooguit 
één of twee shots. Pas na een paar seizoenen 
had ik voldoende materiaal.’

Herintroductie
Intussen was Jansma ook in natuurgebieden 
gaan filmen: in de Wieden-Weerribben, de 
Onlanden, bij het Zuidlaardermeer en het 
Lauwersmeer. Hoe hij de dieren voor zijn 
lens kreeg? ‘Gewoon heel veel uren maken,’ 
antwoordt de filmmaker. ‘Ik wilde al voor 
zonsopkomst op mijn post zitten. In de 
zomer is dat om half 5. Als ik uit Groningen 
moest komen, zette ik mijn wekker om 3 uur. 
Uiteindelijk heb ik er gelukkig wel kunnen 
overnachten, want anders was dit intensieve 
veldwerk niet vol te houden.’
Financiering was ook een uitdaging. Grote 
sponsoren had Jansma niet toen hij begon. 
Gaandeweg klopte hij aan bij gemeenten, 
provincies, waterschappen en natuurorga-
nisaties. ‘Uiteindelijk is het gelukt om flink 
wat sponsoren bij elkaar te krijgen, maar je 
uren haal je er nooit uit. Daarmee nam ik een 
risico. Ik zette door en uiteindelijk is ook de 
EO ingestapt, die mijn film dit jaar al twee 
keer op tv uitzond. Een enorme beloning.’

Ambassadeur
‘Hilco heeft een waanzinnige prestatie gele-
verd,’ reageert Addy de Jongh. ‘Het is erg moei-

lijk om otters in Nederland te zien te krijgen.’ 
De Jongh begon zijn ‘ottercarrière’ zelf in 
Schotland, als student van de Groningse en 
Schotse hoogleraren John Videler en Hans 
Kruuk. ‘Ik dook bij de studentenduikclub 
Calamari,’ vertelt hij, ‘en die ervaring kwam 
goed van pas. Op de Shetlandeilanden deed 
ik onderwateronderzoek naar het zwem- en 
duikgedrag van otters. Later werkte ik met 
een tamme otter, die uit een wildpark in 
Schotland kwam. Ja, toen heeft de soort mijn 
hart wel gestolen.’ 

Uren maken
Na terugkomst in Nederland richtte De 
Jongh, samen met Videler en anderen, in 
1985 de Stichting Otterstation Nederland 
op. Dat leidde later tot de oprichting van 
Otterpark AquaLutra – én tot de herintro-
ductie van otters in Nederland. ‘We wisten 
de otter te positioneren als de ambassadeur 
van ons zoetwatermilieu,’ vertelt De Jongh. 
‘Een lang verhaal. Maar het feit dat de otter 
het nu zo goed doet, is voor ons ongelooflijk 
mooi om te zien.’ 
De waterkwaliteit verbeterde sterk, er is veel 
‘nieuwe natuur’ gerealiseerd en natuurge-
bieden zijn met elkaar verbonden. ‘De otter 
liet zien dat die maatregelen echt wérken,’ 
zegt De Jongh met nadruk. ‘Dat het kán, 
zo’n soort in je land terugbrengen, als de 
omstandigheden maar weer op orde zijn. 
Dat je de sterfte kunt terugdringen door  
tunnels onder wegen aan te leggen. Dat 
is wat Hilco’s film ook laat zien. Een heel 
belangrijke boodschap.’

Fantastisch podium
Jansma is er blij mee: met de lovende 
woorden van De Jongh én met de positieve  
ontvangst van zijn film. ‘Filmen is mijn 
passie en otters blijven fascineren,’ zegt hij. 
‘Het was een lang en moeilijk traject, dat vier 
jaar heeft geduurd, maar bovenal een groot 
avontuur met een prachtig resultaat. Dit 
kon ik uiteraard niet zonder de hulp van vele 
mensen en instanties. Door al deze samen-
werkingsverbanden hebben we de otter en 
zijn leefmilieu een fantastisch podium op tv 
kunnen geven. Het Jaar van de Otter kon niet 
beter beginnen.’

Hilco Jansma (1979) studeerde biologie aan 
de RUG. Hij deed onderzoek in het Dolfinarium 

Harderwijk, trainde dolfijnen op Curaçao en 
werkte als GIS-medewerker bij verschillende 

instanties. Sinds 2014 werkt hij fulltime aan zijn 
natuurfilms. Eerder maakte hij de documentaire 

‘Noorderplantsoen’.

Addy de Jongh (1956) was na zijn studie 
biologie aan de RUG in 1985 medeoprichter  

van Stichting Otterstation Nederland, de  
organisatie die aan de basis stond van otterpark 
AquaLutra in Leeuwarden (nu AquaZoo) en van 

de herintroductie van otters in Nederland. 

Meer informatie:
De film ‘De otter – een legende keert terug’ 
werd door de EO op 2 januari uitgezonden 

en herhaald in februari, maar is nog terug te 
zien op de website van NPO Start. Gebruik 

zoekterm ‘otter’. 

‘WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN’  (LOESJE) 

STELLING CHRISTA NANNINGA MEDISCHE WETENSCHAPPEN

https://www.npostart.nl/de-otter-een-legende-keert-terug/02-01-2021/VPWON_1325827
https://www.npostart.nl/de-otter-een-legende-keert-terug/02-01-2021/VPWON_1325827
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Wie treft het coronavirus het meest en waarom? Sinds het begin van de coronacrisis worden de 
data van Lifelines, een grootschalig Noordelijk cohortonderzoek, ook gebruikt voor onderzoek  
naar COVID-19. Dankzij crowdfunding kan er extra onderzoek worden uitgevoerd. Hoogleraar  

Marike Boezen breekt graag een lans voor de databank.

ONDERZOEKBERT PLATZER WWW.LIFELINES.NL/CORONA-ONDERZOEK 
WWW.RUGSTEUNT.NL/CORONA

ANP / KEES VAN DER VEEN

T
oen vorig jaar maart in het tijdsbe-
stek van een paar weken duidelijk 
werd dat de wereld in een ongeloof-
waardig Hollywoodscenario was 

beland ten gevolge van een nieuw virus, werd 
binnen de RUG, het UMCG en Lifelines niet 
alleen snel gedacht, maar ook snel gescha-
keld. In no time werd de eerste vragenlijst 
voor het ‘Lifelines Corona-onderzoek’ uitge-
stuurd. ‘In april zijn we toe aan de 21ste 
vragenlijst’, zegt Marike Boezen aan de 
telefoon. En wat haar betreft is dat nog lang 
niet de laatste.

Lifelines
Boezen is hoogleraar Genetische epidemio-
logie van chronische luchtwegaandoeningen 
en lid van de projectstuurgroep Lifelines 
Corona-onderzoek. Als onderzoeker maakte 
ze ook vóór de coronacrisis al veel gebruik 
van de rijke databank van Lifelines, waarin 
sinds 2006 de gezondheid van 167.000 men-
sen in Noord-Nederland gedurende dertig 
jaar wordt gevolgd. De missie? Aan de hand 
van data over leefstijl en -omstandigheden, 
medische gegevens en biomaterialen onder-
zoeken hoe mensen gezond ouder kunnen 
worden. 
‘Ik onderzoek de rol van erfelijkheid bij het 
ontstaan van COPD en astma,’ zegt Boezen. 
‘Maar ik kijk ook naar omgevingsfactoren die 
een rol spelen bij het ontstaan ervan, bijvoor-
beeld of mensen een baan hebben waarbij 
ze veel ongezonde stoffen inademen. Omdat 
Lifelines een langlopend onderzoek is, kun 
je heel goed mensen volgen die aanvankelijk 
gezond waren, maar later ziek werden.’

COPD
Vanaf mei stortte Boezen zich, in het kader 
van het Lifelines Corona-onderzoek, op de 

vraag of mensen met COPD inderdaad gevoe-
liger zijn voor het krijgen van COVID-19 en 
of omgevingsfactoren daar misschien een rol 
in spelen. Tijdens de eerste golf werden men-
sen met luchtwegaandoeningen immers 
tot voorzichtigheid gemaand omdat ze een  
grotere kans zouden lopen om het corona-
virus op te lopen en een ernstiger ziektever-
loop zouden hebben.

Uit de eerste analyses van de data die Boezen 
tijdens de eerste golf verzamelde, bleek dat 
echter niet. Wel zat er nog een voor de noor-
derlingen mooi, maar voor de onderzoekers 
lastig addertje onder het gras: in Noord-
Nederland kregen in de eerste golf – geluk-
kig – weinig mensen COVID-19. Boezen: ‘Nu 
Noord-Nederland inmiddels relatief bijna 
net zo veel COVID-19-gevallen heeft als de 
rest van Nederland, kunnen we beter ver-
banden zien, omdat de aantallen groter zijn. 
We zijn nog bezig met de nieuwe analyses.’

Hartverwarmende respons
Dankzij crowdfunding en andere fondsen-
werving kan er extra onderzoek worden 
gedaan. De teller staat inmiddels op zo’n 
125.000 euro, waarvan een belangrijk deel 
via crowdfunding is binnengekomen. Het 
project wordt breed gedragen in met name 
het Noorden. Er is steun van veel noorder-
lingen en van de gemeentes Groningen en 
Assen, Menzis, de provincie Groningen, UEF 
en NDC Media Groep. Daarnaast zorgen 
RUG, UMCG, Hanze Hogeschool en NWO 
voor extra financiering.
De vragenlijsten die Lifelines voor het coro-
na-onderzoek om de twee tot vier weken uit-
stuurt, zijn hét middel om data van deelne-
mers te vergaren. Je zou het ook een vorm van, 
immateriële,  crowdfunding kunnen noemen, 
zeker gezien de respons, die Boezen ‘hart-
verwarmend’ noemt. ‘Aanvankelijk stuur- 
den we de vragenlijsten naar het hele 
Lifelines-bestand. Maar er zijn mensen die 
nooit reageren, dus nu sturen we de vra-
genlijsten voor het corona-onderzoek aan 
alle mensen die minimaal twee keer hebben 
gereageerd, ruim 65.000 mensen. Het impo-
sante is dat op elke vragenlijst minimaal 
30.000 mensen antwoorden. Er zijn men-

Marike Boezen (1966) studeerde bewe-
gingswetenschappen aan de RUG en epidemi-
ologie aan de VU. In 1998 promoveerde ze aan 

de RUG. Ze werkte als universitair docent en uni-
versitair hoofddocent aan de RUG en het UMCG, 
en als onderzoeker bij het Channing Lab van de 
Harvard Medical School in Boston. In 2008 werd 

Boezen hoogleraar Genetische epidemiologie 
van chronische luchtwegaandoeningen aan 

de RUG. Sinds 2015 is ze hoofd van de afdeling 
Epidemiologie van het UMCG.

Met Lifelines tegen corona

http://www.lifelines.nl/corona-onderzoek
http://WWW.RUGSTEUNT.NL/CORONA
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sen bij die elke vragenlijst invullen. Dus we 
hebben een hele goede respons en een hele 
trouwe groep deelnemers.’

CoronaMelder
De kracht van het Lifelines Corona-onderzoek 
zit voor Boezen ook in de snelheid waarmee 
deelnemers over actuele thema’s kunnen 
worden uitgevraagd. ‘Over CoronaMelder, de 
app van de overheid die mensen meldt wan-
neer ze in contact zijn geweest met iemand 
die is besmet, hebben we heel acuut vragen 
ingevoegd om te kijken hoe mensen daar 
tegenover stonden en of ze wel begrepen hoe 
de app werkt. Toen bleek dat sommige men-
sen dachten dat de app via een gps-tracker 
werkt. Dat is helemaal niet zo, maar je kunt 
je voorstellen dat mensen zich dan zorgen 
maken over hun data en privacy, omdat ze 
denken dat ze worden gevolgd. Dat werkt 
niet positief op de bereidheid om die app te 
gebruiken. Onze boodschap was toen dat er 
in de communicatie rond die app nog wel het 
een en ander moest gebeuren. En dat is ook 
gebeurd.’
Wie wil weten wat voor data het Lifelines 
Corona-onderzoek zoal verzamelt, kan 
terecht op de site www.coronabarometer.nl, 
die mede dankzij crowdfunding kon worden 
gerealiseerd. ‘Het is nog maar een fractie 

van wat we verzamelen,’ zegt Boezen als de 
interviewer bekent dat het hem duizelt van 
de hoeveelheid informatie.

Goede moed
Behalve met haar onderzoek was Boezen in 
de eerste lockdown ook druk met het online 
organiseren van haar werk. ‘We zitten op het 
UMCG-terrein, maar we hebben geen patiën- 
tenzorg, dus we werken vooral thuis. Mijn 
afdeling heeft hard gewerkt om het onder-
zoek en onderwijs vanuit huis zo optimaal 
en professioneel mogelijk online te kunnen 
doen. Werken vanuit huis gaat goed en het 
is heel comfortabel om thuis een kantoor te 
hebben, maar er zijn dagen dat ik mijn huis 
en tuin niet uit kom.’
Hoewel ze wat sleet ziet komen op de nale-
ving van de coronamaatregelen, put ze goede 
moed uit de resultaten van het Lifelines 
Corona-onderzoek. ‘Mensen worden moe van 
de maatregelen. Maar ik vind niet dat heel 
Nederland nu uit elkaar valt, want uit het 
onderzoek blijkt dat het gros van de mensen 
nog steeds heel erg bereid is om de maatrege-
len te volgen en er samen uit te komen.’

Gezinsleden niet besmet
Boezen ziet nog genoeg mogelijkheden om 
op basis van de Lifelines-infrastructuur ver-

der onderzoek naar COVID-19 te doen. ‘We 
zijn ook geïnteresseerd in hoe het straks gaat 
als mensen gevaccineerd zijn: hoe zijn men-
sen dan beschermd? We willen ook graag 
binnen families kijken hoe het nou precies 
zit met de overdracht van het virus. Het is 
bekend dat sommige besmette mensen hun 
gezinsleden niet besmetten. Dan is de vraag 
of ze echt niet besmet zijn of alleen maar 
geen symptomen hebben. Zijn ze misschien 
wel in contact geweest met het virus, maar 
weten ze gewoon niet dat ze besmet zijn 
geweest? Daarover is nog weinig bekend. We 
zijn dus nog steeds bezig met de fondsen-
werving, want we willen graag door met het 
Lifelines Corona-onderzoek.’

Ook doneren aan het 
Lifelines Corona- 

onderzoek?  
 

Ga naar 
www.rugsteunt.nl/

corona

‘NO WINTER LASTS FOREVER; NO SPRING SKIPS ITS TURN’  (HAL BORLAND)

STELLING YANG HENG MEDISCHE WETENSCHAPPEN

http://www.rugsteunt.nl/corona
http://www.rugsteunt.nl/corona
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Nomineer je 
Alumnus van het Jaar 

Je kunt nog tot 16 april je  
nominatie doorgeven voor 
de nieuwe Alumnus van  
het Jaar. Wie heeft volgens 
jou het afgelopen jaar een 
bijzondere bijdrage  
geleverd aan de maat-
schappij, de wetenschap, 
sport of cultuur en was een 
inspiratiebron voor andere 

alumni. Stuur je nominatie, met motivatie,  
naar ALUMNI@RUG.NL. 
Kijk voor meer informatie op 
WWW.RUG.NL/ALUMNUSVANHETJAAR. 

Ubbo Emmius Fonds krijgt  
CBF-keurmerk

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) van 
de RUG heeft een Erkening gekre-
gen van het CBF, de toezichthouder 
op Erkende Goede Doelen. Het UEF 
is daarmee het tweede universi-
teitsfonds in Nederland dat voldoet 
aan de strenge kwaliteitseisen van 
het CBF. De afgelopen jaren is er 

hard gewerkt om het UEF verder te professio-
naliseren, mede naar aanleiding van een grote 
schenking. Zo kwam er een andere bestuurs- 
opzet: in plaats van een algemeen en een  
dagelijks bestuur is er nu één bestuur met 
vijf leden. Voorzitter Paul Polman gaf de 
bestuurshamer door aan Eddy Perdok.  
WWW.UBBOEMMIUSFONDS.NL 

AGENDA

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

Hong Kong
April, datum volgt. Bijeenkomst (online) met 
NOS-correspondent China en alumnus bedrijfs-
economie Sjoerd den Daas, op initiatief van 
alumnikring Hong Kong.

International Relations and International 
Organization
April, datum volgt. Online lezing, georganiseerd 
door Mitrany. WWW.CLIO.NL.

Pedagogische en Onderwijs- 
wetenschappen
16 april. Alumni-activiteit georganiseerd 
door ODIOM. Kijk op WWW.ODIOM.NL voor meer 
informatie.

Geneeskunde 
8-10 juni, International Student Congress of 
(bio)Medical Sciences (ISCOMS) met bijdragen  
van onder meer Nobelprijswinnaar Peter 
Ratcliffe en Marion Koopmans, workshops, en 
nog veel meer. Online of hybride.  
WWW.ISCOMS.COM

Ruimtelijke Wetenschappen
3 september. Alumnidag georganiseerd door 
de Professor Keuning Vereniging i.s.m. facul-
teitsvereniging Ibn Battuta rond het thema 
‘cosmopolitan’. 

Onderwijskunde
30 september. Alumniactiviteit voor leden van 
de AVOG (Alumnivereniging Onderwijskunde)

Joost Oomen schrijft het  
verjaardagsgedicht

Ieder jaar stuurt de RUG 
een verjaardagsgedicht  
naar alle alumni waar 
we een e-mailadres van 
hebben. Op het gedicht 
van afgelopen jaar, 
geschreven door Lilian 
Zielstra, kregen we 
weer veel positieve  
reacties, zoals: ‘Geweldig  
gedicht dit jaar!’, 

‘Intense nostalgie en prachtige herinneringen 
aan het altijd dierbare Groningen’. Het nieuwe  
gedicht is geschreven door Joost Oomen,  
alumnus Nederlands, voormalig RUG- en stads-
dichter en door de Volkskrant onlangs verkozen 
tot literair talent van 2021. Donald Gardner 
maakte de Engelse vertaling. Wilt u het ver-
jaardagsgedicht ook ontvangen? Geef dan uw 
e-mailadres door via WWW.RUG.NL/ALUMNI/

UPDATE.

Lid worden van de Senioren 
Academie Sociëteit?

Nieuwsgierigheid blijft, 
ook als je gestopt bent 
met werken. De Senioren 
Academie Sociëteit (SAS) 
is in 2013 opgericht 
voor emeriti en andere 

oud-docenten van de RUG. Het lidmaatschap  
staat ook open voor oud-docenten van de  
noordelijke Hogescholen. Er zijn nu zo’n honderd  
leden. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten 
geeft een van hen een lezing – omdat het een 
interdisciplinair gezelschap betreft is het lezin-
genaanbod zeer gevarieerd. De lezingen worden 
gevolgd door discussie en een borrel. Ook zijn 
er discussiegroepen, en zijn leden betrokken bij 
HOVO-cursussen. Lezingen zullen spoedig ook 
online aangeboden worden. Was U docent of 
hoogleraar aan de RUG en hebt U interesse om 
ook lid te worden van deze Societeit, kijk dan  
 op WWW.SASGRONINGEN.NL of neem contact 
op met de secretaris. Winfried Gieskes, 
GIESKESS@XS4ALL.NL.
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UG Alumni Blog
Op de UG Alumni Blog vertellen oud-studenten 
en bijna afgestudeerden over hun leven, werk 
en studietijd. Bijvoorbeeld Irene Omole, een van 
de International Alumni Amassadors van 2020. 
In haar blog Black History Month Knocks:  
How does the African Diaspora respond? vertelt 
ze hoe is om met een Nigeriaans-Duitse 
achtergrond te studeren in Groningen. Kijk op  
WWW.RUG.NL/ALUMNI/BLOG voor haar verhaal 
en dat van andere alumni.
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https://www.facebook.com/UniversityofGroningenAlumni
https://twitter.com/AlumniGroningen
https://www.instagram.com/ug_alumni/
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E
en half miljoen euro per 
maand bedraagt de omzet nu. 
Tien keer zoveel als vlak voor  
corona. Het gaat crescendo bij 

EventInsight. De firma, in 2017 opgericht 
door Bas Krijgsman (29) en Ruben Haring (28), 
alumnus technische bedrijfskunde, is begon- 
nen aan een opmars over de wereld, met 
nieuwe klanten in Canada, Singapore, 
Australië en Nieuw-Zeeland. De crew telt 
ondertussen 35 mannen en vrouwen, er zijn 
doorlopend vacatures.

Fictieve schouwburg
Het is te danken aan Let’s get digital. Noem 
het een fictieve schouwburg waarin grote 
evenementen die door corona onmogelijk 
zijn, digitaal plaatsvinden. Met een heuse 
balieontvangst, mogelijkheid te laat te 
komen of te socializen met bekenden. ‘Zelfs 
voor naar de wc gaan is een knop’, zegt 
Krijgsman. 
De software is opgenomen in het Martini-
Plaza in Stad. Native speakers uit Engeland, 
Amerika en Duitsland zijn ingezet om de 
realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Een 
licentie geeft recht op het gebruik van de 
digitale schouwburg voor één evenement, 
met ondersteuning. Muziekfestival Euro-
sonic Noorderslag verliep helemaal via  

Meester in van de nood
een deugd maken

Door corona kelderde de omzet tot praktisch nul. Maar dankzij corona kon Bas Krijgsman zijn 
bedrijf EventInsight ook weer redden. Alumnus rechten Krijgsman, als puber opgepakt voor hacken, 

blijkt een meester in van de nood een deugd maken.

EventInsight, en straks in mei het pers-
gedeelte van het Eurovisie Songfestival ook. 
Krijgsman verklapt dat intern trots de namen 
worden gedeeld van beroemdheden die aan 
een digitaal event hebben deelgenomen. 

Computerfreak
Let’s get digital ontsproot aan het brein 
van Bas zelf. Om het idee uit te werken 
trok het hele team zich – met partners, 
honden en zelfs een baby – voorjaar 2020 in 
quarantaine terug in Drenthe. EventInsight 
verkocht op dat moment een evenementen-
app, waarmee gelijkgestemde onbekenden 
elkaar – via filters en feeds – kunnen treffen 
op bijvoorbeeld congressen en symposia. 
Buikpijn had Krijgsman niet toen de handel in 
die app, ook wel omschreven als de zakelijke 
Tinder, compleet stilviel door COVID-19. 
Integendeel. ‘Geef de situatie niet de schuld. 
Kijk wat je zelf anders kunt doen.’ Hij bracht 

dat motto al vaker in de praktijk. Toen hij 
als jonge computerfreak aan het hacken 
was geslagen en hij een voorwaardelijke 
taakstraf kreeg, besloot hij met zijn talenten 
geen mensen meer te sarren, maar een 
business te starten. 
Een paar jaar later hoopte Krijgsman 
de wereld te veroveren met een digitale 
almanak die hij voor Vindicat had ontworpen. 
Een ton aan crowdfunding spoelde door het 
afvoerputje, want de wereld zat helemaal 
niet op dat product te wachten. Krijgsman 
leerde: Voortaan eerst marktonderzoek 
doen.

Avontuur
Met een eigen reservepotje, overgehouden 
aan een handeltje in persoonsgegevens, 
ging EventInsight van start. Krijgsman is 
technisch directeur en ios-developer in 
het driekoppige managementteam. Een 
directeur zonder directeurslook. Met dure 
auto’s en deftige kleren heeft hij niks. ‘We 
verdienen ook geen overdreven salarissen 
en we keren onszelf niks uit. We vinden dit 
avontuur gewoon heel mooi en willen de 
ruimte houden om te groeien. Ik investeer 
liever in nieuwe projecten en de beste 
mensen, dan dat ik ga cashen.’

ELLIS ELLENBROEK JORRIT VAN DE KOLK WWW.EVENTINSIGHT.IO

Optreden Jay-Way, 
Eurosonic Noorderslag 2021
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‘Net als elke grote organisatie, hebben we bij de politie volop 
te maken met de digitale wereld. In zijn algemeenheid zijn we 
al behoorlijk actief bezig met onderwerpen als digitalisering 
en cybercrime. Maar de digitale transformatie gaat veel 
verder en heeft impact op onze hele organisatie. Om ervoor 
te zorgen dat we iedereen meenemen in die ontwikkeling 
hebben we een paar jaar geleden een groot programma voor 
al onze leidinggevenden opgezet: de Innovatie Expeditie. 

Samen hebben we toen goed gekeken naar wat er gaande is 
in de wereld op digitaal gebied en hoe wij daar zelf innovatief 
mee kunnen omgaan. Zo werken we nu allemaal met tablets, 
apps en mobiele telefoons. Hoe zorg je dat we daar binnen 
de organisatie één lijn in trekken? Dat programma heeft een 
verandering in gang gezet die we graag willen voortzetten.’

Ethische vraagstukken
‘Daarom zijn we in zee gegaan met de incompany-afdeling 
van AOG School of Management om samen een nieuw leer-
traject op te zetten, gebaseerd op hun leergang Digitale 
Transformatie & Leiderschap, aangevuld met actuele impul-
sen en ontwikkelingen uit de politiepraktijk. Vragen die aan 
de orde kwamen hadden vaak een ethische invalshoek. Hoe 
gaan we bijvoorbeeld om met al die nieuwe digitale opspo-
ringstechnieken en methoden die we tegenwoordig kunnen 
gebruiken? Wanneer is het moreel aanvaardbaar om deze 
technieken in te zetten? We werken steeds vaker samen met 
burgers en andere partijen in de opsporing. Hoe verzamelen 
en bewaren we data en hoe voorkomen we dat we de privacy 
van burgers onnodig schaden? Het komt erop neer dat we 
steeds moeten nadenken over de impact van deze nieuwe 

Een digitale transformatie van een organisatie kent vele aspecten. Zo ook bij de Nationale Politie  
waar steeds meer nieuwe digitale opsporingstechnieken en methoden ter beschikking komen.  

Peter van der Noort, programmamaker leiderschap bij de Politieacademie, vertelt over de dilemma’s  
en paradoxen waarvoor de politie zich geplaatst ziet tijdens hun eigen digitale transformatie. 

Dilemma’s en paradoxen
van de digitale transformatie

van de Nationale Politie

Peter van der Noort 
Programmamaker Leiderschap Politieacademie

TEKST:  MARJAN BROUWERS  •   FOTO JEROEN VAN KOOTEN
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opsporingsmethoden en in hoeverre deze in verhouding 
staan tot de ellende die we ermee willen voorkomen. Als je 
met artificial intelligence ontdekt waar een verdacht persoon 
zich bevindt, hoe een grote groep mensen zich verplaatst of 
waar het mis dreigt te gaan, dan wil je eropaf. De tolerantie 
om af te wachten tot er iets gebeurt voordat je in actie komt 
is binnen de politie beperkt. Maar des te meer je aan de 
voorkant ingrijpt des te groter de kans dat je misgrijpt. Dat 
is de paradox. Je moet heel goed kijken welke technieken je 
wanneer inzet, of ze ethisch aanvaardbaar zijn en of ze leiden 
tot de juiste effecten.’

Hoe gebruik je technologie?
‘Technologie op zich is neutraal: het gaat erom hoe je die 
technieken en methoden gebruikt. In het buitenland zie je 
voorbeelden van methoden die wij in Nederland afkeuren. Je 
kunt gezichtsherkenning bijvoorbeeld inzetten om mensen 
stelselmatig te volgen. Dat willen we niet. Je kunt op elke 
hoek van de straat camera’s ophangen en alles opslaan in een 
database wat ze registreren. Dat kan, maar waarom zou je 
dat doen? Het gaat erom dat je goed afweegt met welk doel je 
een bepaalde nieuwe techniek inzet en wat de consequenties 
ervan zijn, qua effect en ethiek.’

Informatie filteren 
‘Waar we ook tegenaan lopen is dat die nieuwe technieken 
een overvloed aan informatie opleveren. Als je te veel data 
hebt, moet je gaan filteren vanuit een operationele bril. 
Dat moet heel snel gebeuren om op tijd de juiste interventie te 
kunnen plegen. Hoe zorg je er dan voor dat je de juiste feiten 
eruit pikt? De tragiek van het politievak is dat je vaak op basis 
van onvolledige of tegenstrijdige informatie een besluit moet 
nemen. Kun je zo’n besluit dan niet beter overlaten aan een 
computersysteem dat veel sneller dan een mens informatie 
kan selecteren en met een druk op de knop een besluit kan 
nemen? Deze “kwaliteit van besluitvorming” staat haaks op 
het uitgangspunt dat we een menselijke eindbeslisser in het 
werk willen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we altijd een 
mens nodig hebben die bekijkt wat er aan de hand is en de 
beslissing neemt. Dergelijke ethische dilemma’s zullen we 
ook met elkaar blijven bespreken.’ 
 
Complexe vraagstukken 
‘Terugkijkend op dit traject besef ik weer hoe complex de 
vraagstukken zijn waarmee we binnen de politie te maken 
hebben. Op deze ingewikkelde vraagstukken zijn geen een
duidige en tijdloze antwoorden. De leergang leert ons politie-
leiderschap hoe zij voortdurend in verbinding staan met hun 
omgeving, ook als het gaat om de snelle verande ringen als 
gevolg van digitalisering en techniek. En hoe ze tegelijk flexibel 
en standvastig richting kunnen geven aan de veranderingen 

die dit tot gevolg heeft voor politiewerk. De winst van de twee 
leergangen met AOG zat hem met name op het identificeren 
van de vraagstukken waarin ons leider schap gesterkt moet 
worden.  Daarom is het goed dat we niet gekozen hebben voor 
een leergang maar een flexibel maatwerkprogramma hebben 
gemaakt. Dat hebben we tot volle tevredenheid samen met 
de mensen van AOG School of Management gedaan. Als 
politieacademie hadden we al goede ervaringen met AOG en 
wisten we dat ze een passend maatwerkprogramma konden 
leveren. Wij konden de relevante thema’s vanuit het politie- 
en veiligheidsdomein aandragen en AOG zorgde voor de brug 
tussen de klassieke wetenschap en onze praktijk.’ 

Digitale olievlekwerking
‘Om ervoor te zorgen dat de kennis en het gedachtegoed 
van de digitale transformatie en de paradoxen die ermee 
samen hangen door de hele organisatie heen verspreid 
zouden worden hebben we gekozen voor een breed palet 
van deelnemers aan het leertraject met AOG: zowel leiding-
gevenden met een strategische rol als leidinggevenden die 
opera tio neel werken. Verder hebben we een aantal wild cards 
gegeven aan specialisten die bezig zijn met innovatieve, 
digitale projecten. Die mix aan deelnemers heeft gezorgd 
voor een goede discussie over uiteenlopende aspecten van de 
digitale transformatie. Inmiddels zijn we bezig met de ont-
wik keling van learning communities, waarin oud-deel nemers 
hun kennis en ervaring delen met collega’s. Zo waaie ren al 
die dilemma’s en paradoxen die aan de orde zijn gekomen uit 
over de hele organisatie. We staan nog maar aan het begin 
van onze digitale transformatie, maar zien nu scherper 
wat er gaande is en zijn daardoor beter in staat om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan.’ 

In tijden van continue veranderingen is het voor orga
ni saties cruciaal om toegevoegde waarde te bie den: nu 
en in de toekomst. Maar hoe kun je vooruit kijken en 
rekening houden met de wereld die veran dert, als de 
problematiek van vandaag steeds de aandacht vraagt? 
Hoe stuur je jouw organisatie in een toekomstbestendige 
richting? Met nieuwe kennis en inzichten zijn wij graag 
jouw partner bij het opzetten van een incompany
programma op maat. Van een programma met een 
aantal korte inhouse masterclasses tot meerjarige 
leer en ontwikkel trajecten. Kijk voor meer informatie 
op https://www.aog.nl/incompany-en-maatwerk/ of 
scan de QR-code.
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‘Net als elke grote organisatie, hebben we bij de politie volop 
te maken met de digitale wereld. In zijn algemeenheid zijn we 
al behoorlijk actief bezig met onderwerpen als digitalisering 
en cybercrime. Maar de digitale transformatie gaat veel 
verder en heeft impact op onze hele organisatie. Om ervoor 
te zorgen dat we iedereen meenemen in die ontwikkeling 
hebben we een paar jaar geleden een groot programma voor 
al onze leidinggevenden opgezet: de Innovatie Expeditie. 

Samen hebben we toen goed gekeken naar wat er gaande is 
in de wereld op digitaal gebied en hoe wij daar zelf innovatief 
mee kunnen omgaan. Zo werken we nu allemaal met tablets, 
apps en mobiele telefoons. Hoe zorg je dat we daar binnen 
de organisatie één lijn in trekken? Dat programma heeft een 
verandering in gang gezet die we graag willen voortzetten.’

Ethische vraagstukken
‘Daarom zijn we in zee gegaan met de incompany-afdeling 
van AOG School of Management om samen een nieuw leer-
traject op te zetten, gebaseerd op hun leergang Digitale 
Transformatie & Leiderschap, aangevuld met actuele impul-
sen en ontwikkelingen uit de politiepraktijk. Vragen die aan 
de orde kwamen hadden vaak een ethische invalshoek. Hoe 
gaan we bijvoorbeeld om met al die nieuwe digitale opspo-
ringstechnieken en methoden die we tegenwoordig kunnen 
gebruiken? Wanneer is het moreel aanvaardbaar om deze 
technieken in te zetten? We werken steeds vaker samen met 
burgers en andere partijen in de opsporing. Hoe verzamelen 
en bewaren we data en hoe voorkomen we dat we de privacy 
van burgers onnodig schaden? Het komt erop neer dat we 
steeds moeten nadenken over de impact van deze nieuwe 

Een digitale transformatie van een organisatie kent vele aspecten. Zo ook bij de Nationale Politie  
waar steeds meer nieuwe digitale opsporingstechnieken en methoden ter beschikking komen.  

Peter van der Noort, programmamaker leiderschap bij de Politieacademie, vertelt over de dilemma’s  
en paradoxen waarvoor de politie zich geplaatst ziet tijdens hun eigen digitale transformatie. 

Dilemma’s en paradoxen
van de digitale transformatie

van de Nationale Politie

Peter van der Noort 
Programmamaker Leiderschap Politieacademie

TEKST:  MARJAN BROUWERS  •   FOTO JEROEN VAN KOOTEN
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opsporingsmethoden en in hoeverre deze in verhouding 
staan tot de ellende die we ermee willen voorkomen. Als je 
met artificial intelligence ontdekt waar een verdacht persoon 
zich bevindt, hoe een grote groep mensen zich verplaatst of 
waar het mis dreigt te gaan, dan wil je eropaf. De tolerantie 
om af te wachten tot er iets gebeurt voordat je in actie komt 
is binnen de politie beperkt. Maar des te meer je aan de 
voorkant ingrijpt des te groter de kans dat je misgrijpt. Dat 
is de paradox. Je moet heel goed kijken welke technieken je 
wanneer inzet, of ze ethisch aanvaardbaar zijn en of ze leiden 
tot de juiste effecten.’

Hoe gebruik je technologie?
‘Technologie op zich is neutraal: het gaat erom hoe je die 
technieken en methoden gebruikt. In het buitenland zie je 
voorbeelden van methoden die wij in Nederland afkeuren. Je 
kunt gezichtsherkenning bijvoorbeeld inzetten om mensen 
stelselmatig te volgen. Dat willen we niet. Je kunt op elke 
hoek van de straat camera’s ophangen en alles opslaan in een 
database wat ze registreren. Dat kan, maar waarom zou je 
dat doen? Het gaat erom dat je goed afweegt met welk doel je 
een bepaalde nieuwe techniek inzet en wat de consequenties 
ervan zijn, qua effect en ethiek.’

Informatie filteren 
‘Waar we ook tegenaan lopen is dat die nieuwe technieken 
een overvloed aan informatie opleveren. Als je te veel data 
hebt, moet je gaan filteren vanuit een operationele bril. 
Dat moet heel snel gebeuren om op tijd de juiste interventie te 
kunnen plegen. Hoe zorg je er dan voor dat je de juiste feiten 
eruit pikt? De tragiek van het politievak is dat je vaak op basis 
van onvolledige of tegenstrijdige informatie een besluit moet 
nemen. Kun je zo’n besluit dan niet beter overlaten aan een 
computersysteem dat veel sneller dan een mens informatie 
kan selecteren en met een druk op de knop een besluit kan 
nemen? Deze “kwaliteit van besluitvorming” staat haaks op 
het uitgangspunt dat we een menselijke eindbeslisser in het 
werk willen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we altijd een 
mens nodig hebben die bekijkt wat er aan de hand is en de 
beslissing neemt. Dergelijke ethische dilemma’s zullen we 
ook met elkaar blijven bespreken.’ 
 
Complexe vraagstukken 
‘Terugkijkend op dit traject besef ik weer hoe complex de 
vraagstukken zijn waarmee we binnen de politie te maken 
hebben. Op deze ingewikkelde vraagstukken zijn geen een
duidige en tijdloze antwoorden. De leergang leert ons politie-
leiderschap hoe zij voortdurend in verbinding staan met hun 
omgeving, ook als het gaat om de snelle verande ringen als 
gevolg van digitalisering en techniek. En hoe ze tegelijk flexibel 
en standvastig richting kunnen geven aan de veranderingen 

die dit tot gevolg heeft voor politiewerk. De winst van de twee 
leergangen met AOG zat hem met name op het identificeren 
van de vraagstukken waarin ons leider schap gesterkt moet 
worden.  Daarom is het goed dat we niet gekozen hebben voor 
een leergang maar een flexibel maatwerkprogramma hebben 
gemaakt. Dat hebben we tot volle tevredenheid samen met 
de mensen van AOG School of Management gedaan. Als 
politieacademie hadden we al goede ervaringen met AOG en 
wisten we dat ze een passend maatwerkprogramma konden 
leveren. Wij konden de relevante thema’s vanuit het politie- 
en veiligheidsdomein aandragen en AOG zorgde voor de brug 
tussen de klassieke wetenschap en onze praktijk.’ 

Digitale olievlekwerking
‘Om ervoor te zorgen dat de kennis en het gedachtegoed 
van de digitale transformatie en de paradoxen die ermee 
samen hangen door de hele organisatie heen verspreid 
zouden worden hebben we gekozen voor een breed palet 
van deelnemers aan het leertraject met AOG: zowel leiding-
gevenden met een strategische rol als leidinggevenden die 
opera tio neel werken. Verder hebben we een aantal wild cards 
gegeven aan specialisten die bezig zijn met innovatieve, 
digitale projecten. Die mix aan deelnemers heeft gezorgd 
voor een goede discussie over uiteenlopende aspecten van de 
digitale transformatie. Inmiddels zijn we bezig met de ont-
wik keling van learning communities, waarin oud-deel nemers 
hun kennis en ervaring delen met collega’s. Zo waaie ren al 
die dilemma’s en paradoxen die aan de orde zijn gekomen uit 
over de hele organisatie. We staan nog maar aan het begin 
van onze digitale transformatie, maar zien nu scherper 
wat er gaande is en zijn daardoor beter in staat om nieuwe 
uitdagingen aan te gaan.’ 

In tijden van continue veranderingen is het voor orga
ni saties cruciaal om toegevoegde waarde te bie den: nu 
en in de toekomst. Maar hoe kun je vooruit kijken en 
rekening houden met de wereld die veran dert, als de 
problematiek van vandaag steeds de aandacht vraagt? 
Hoe stuur je jouw organisatie in een toekomstbestendige 
richting? Met nieuwe kennis en inzichten zijn wij graag 
jouw partner bij het opzetten van een incompany
programma op maat. Van een programma met een 
aantal korte inhouse masterclasses tot meerjarige 
leer en ontwikkel trajecten. Kijk voor meer informatie 
op https://www.aog.nl/incompany-en-maatwerk/ 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

6 april – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Reza Aslan & Erin Wilson – God:  
A Human History

7 april - 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Digitale macht I | Reijer Passchier – 
Overleeft de rechtsstaat Big Tech?

8 april – 19.45 
uur
Spraakmakende 

boeken

Sander Brouwer 
over De ruste-
lozen van Olga 
Tokarczuk

12 april – 20.00 uur 
Studium Generale Groningen

Digitale macht II | Marjolein 
Lanzing – Je geld of je privacy 

15 april – 17.00 uur
Studium Generale Groningen

Kenniscafé | Foute Groningers?

16 april 
Studium Generale Groningen i.s.m. 

Faculteit Wijsbegeerte en Forum 

Groningen

Nacht van de Filosofie

19 april – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Digitale macht III | Koen Frenken – 
Arbeid in de platformeconomie

15 juni – 14.15 uur
Oratie Vincent Glerum

Tussen vrijheid en gebondenheid: 
het Europees aanhoudingsbevel 2.0

Open online cursussen

MOOC: Protecting Health Data in 
the Modern Age: Getting to Grips 
with the GDPR
Starten vanaf 5 april

MOOC: The Scientific Revolution: 
Understanding the Roots of 
Modern Science
Starten vanaf 31 mei

MOOC: Making Climate 
Adaptation Happen: Governing 
Transformation Strategies for 
Climate Change
Starten kan op ieder moment

Postacademisch 
onderwijs

University of Groningen Business 
School
Executive programma’s
Succesvolle Energietransitie met 
Multidisciplinaire Aanpak – start 
15 april 2021

21 april – 20.00 uur
Studium Generale Groningen 

Meet the Dutch | Perceptions of 
World War II

28 april – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Games I Walter Crist

10 mei – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Games II | Stefan Schevelier

17 mei – 20.00 uur  
Studium Generale Groningen

Games III | Angus Mol

20 mei – 17.00 uur
Studium Generale Groningen

Kenniscafé Sport

20 mei – 19.45 uur
Spraakmakende 

boeken

Barend van 
Heusden over Op 
aarde schitteren 
we even van Ocean 
Vuong

31 mei 
Studium Generale Groningen

Groninger Wetenschapsquiz

01 juni – 16.15 uur
Oratie Michel Vols  

Leeropdracht: Openbare orde recht

08 juni – 14.15 uur
Oratie Ymkje Stienstra  

Verwaarloosde tropische ziekten: 
een twijfelachtige eer

Top HR Leiderschapsprogramma –   
start 15 april 2021
Big Data Oplossingen voor 
Finance, Accounting en Control – 

start 23 april 2021
Governance: Boardroom Dynamics 

– start 29 april 2021
Continuïteit (PE portfolio) –  

vanaf mei 2021
In the Lead Managementprogramma  

– start eind mei 2021
Masterclass Blijf digitale transfor-
matie de baas – 10 juni 2021
Strategisch Leiderschap voor 
Medisch Specialisten –  
start 9 september 2021
ESG Assurance – start  
10 september 2021
Management en Economie in  
Zorg en Welzijn – start eind  
oktober 2021

Tentoonstelling

DIG-IT-ALL: Archeologie van de 
toekomst (online)
Universiteitsmuseum
Bekijk 3D-reconstructies van  

archeologische objecten, verken 

interactieve digitale kaarten en lees 

de verhalen achter de vernieuwende 

technieken binnen de archeologie.

neutralprint

(Online) lezingen

http://WWW.RUG.NL/BROERSTRAAT5
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Shop
The University of Groningen is committed to sustainability.
These items are produced with love for people and planet.

Op naar de lente!

RUG dopper in verschillende kleuren en materialen
Dopper €12,50 / Stalen Dopper €19,95 

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

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

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

gro  wth

Of volg 
een andere 

executive master, 
kort programma of 
incompany training 

van UGBS

“I want to be prepared
 for the future”

GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Dawei Yu
Engineering Manager uit Singapore en deelnemer 
in de Executive MBA Energy Transition

Kies uw Executive MBA:

Parttime, met internationale reis 
en leiderschapstraject!

3-daags fietsarrangement
boordevol kunst, cultuur en gezelligheid

Wuivend graan bij de Waddendijk, terug in de tijd  
in de  romano-gotische Bartholomeuskerk van Stedum,  
een live muzikale ode aan Groningen.  En  verrassende  

ontmoetingen met Groningse kunstenaars en hun werk,   
waaronder dat van Henk Helmantel.

Sterren op het Hoogeland is een geheel verzorgd 
fietsarrangement.Ookgeschiktalsbedrijfsuitje.

mei t/m september
Boek nu: € 269,-

sterrenophethoogeland.nl

VARIA

Nieuw licht op Zernike?
Historica Annelies Noordhof-Hoorn stuitte onlangs op een vergeten 
archief van de Groningse Nobelprijswinnaar en hoogleraar  
mathematische fysica Frits Zernike (1888-1966). In een blog schrijft zij 
alvast over haar eerste bevindingen nadat zij in de zestien archiefdozen 
was gedoken. Een eerste aanzet voor een biografie? Noordhof stuitte 
alvast op een raadselachtig voorwerp, achterin een notitieboekje uit  
ca 1920: ‘Op een bestelkaart heeft, naar ik aanneem, Zernike met  
potlood een figuur getekend en vervolgens heeft hij delen uit het figuur 
geknipt/gesneden. Wat zou dit kunnen zijn?’ Enig idee? Reageer dan  
via BIJZONDERECOLLECTIES-BIBLIOTHEEK@RUG.NL of TWITTER @BIJZCOLLECTIES.
WWW.RUG.NL/UB-BLOGPOSTS-ZERNIKE

http://www.rug.nl/museum
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http://www.rug.nl/shop
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‘We zijn nog maar een  

jaar bezig, maar  

hebben vorig jaar toch 

al een mooie oogst 

gehad. Alsof we hier  

al jaren zitten. We  

verkopen groente  

vers van het land en 

fruitboompjes, oude 

Noord-Nederlandse 

rassen, daar weet mijn 

broer veel van.

Onze Pake zei altijd  

dat hij in de Tweede Wereldoorlog geen moment honger heeft gehad. Ze 

hadden hun eigen groente. Voor mij was het telen van groente vooral  

ontspanning. Ik begon ermee bij mijn ouders in Heerenveen omdat ik 

koken zo leuk vind. Bietjes liggen in de winkel uitgedroogd te wezen,  

peultjes, je kunt ze haast doormidden buigen zonder dat ze knakken. Dat 

hoort niet. 

Mijn tuin werd groter en een steeds groter deel van mijn leven. Hoe 

gestrest ik ook was, als ik daar bezig was geweest, voelde ik me weer goed. 

Ik had in mijn hoofd dat ik een goede baan moest hebben om later een 

stuk grond te kopen, om lekker veel te tuinieren. Maar vlak voor Oud en 

Nieuw 2019 hakte ik de knoop voor mezelf door: Waarom niet nu al? 

Na mijn master klinische neuropsychologie kwam ik er niet tussen op de 

arbeidsmarkt. Ik deed een vrijwillige stage in de kinder-GGZ, om mezelf 

aantrekkelijker te maken, maar ik zat er vooral veel achter de computer. Ik 

werkte in de dagbesteding van kinderen met een psychiatrische indicatie, 

maar daar hadden ze te weinig uren voor me. Ik ben ook wel een beetje 

eigenwijs. Ik wil sowieso niet verhuizen voor het werk. Mijn hele sociale 

kring is hier in Friesland. 

Ik wilde iets positiefs doen. Precies naast mijn huis was een stuk land 

beschikbaar dat mijn broer Sander en ik nu pachten. Sander heeft zijn 

baan in het onderwijs opgegeven. We doen alles met de hand. Geen  

gemotoriseerd gereedschap. Wij houden niet van lawaai. Ploegen doen  

we ook niet om het bodemleven niet te verstoren. 

Ik ben de hele dag buiten bezig, loop te sjouwen. Ik ben sterker dan toen  

ik drie of vier keer in de week trainde in de sportschool en van eerdere 

spierklachten heb ik nauwelijks nog last.’

‘Mijn vader, overleden 

toen ik zeventien was, 

was een echte han-

dyman. Als kind – ik 

was enig kind – was ik 

altijd met hem aan het 

klussen. Samen auto’s 

repareren of samen 

iets bouwen. Ik dacht 

dat zijn passie ook de  

mijne was en ging 

mechanical engineering  

studeren aan de Poly-

technische Universiteit in Timisoara. Maar gaandeweg kwam ik erachter 

dat ik met mijn interesse voor techniek vooral een goede dochter heb  

willen zijn. Mijn werkelijke passie was een andere. Ik had naast mijn studie 

een baan, recruitmentwerk bij Continental Automotive, een multinational 

in software en hardware voor auto’s. Daar ontdekte ik de psychologie. 

Op mijn 24e besloot ik psychologie te gaan studeren. Mijn moeder was  

vier jaar na mijn vader overleden, ik had gespaard en zin in een frisse start 

in Nederland. Ik zocht naar een plek om persoonlijk en professioneel te 

kunnen groeien, het liberale Nederland leek mij een goede omgeving. 

Tijdens mijn master werkte ik als recruitment consultant voor transport-

bedrijf Reining in Kolham. Mijn taak was het werven van chauffeurs uit het 

buitenland, eerst voornamelijk uit Roemenië, later ook uit andere landen. 

Ze vroegen me ook in het managementteam waar ik de stem van de  

chauffeurs probeerde te vertolken. Ik hielp de chauffeurs met allerlei  

problemen, van financiën tot moeilijkheden met collega’s. Het bevestigde 

mijn drive: dat ik mensen graag wil helpen, naar ze luisteren, ze begrijpen. 

Sinds november ben ik parttime verbonden aan Inter-Being, praktijk voor 

expats en internationale studenten. Op dit moment begeleid ik vijftien 

cliënten, waarvan twee uit Roemenië. Het is een geweldige doelgroep voor 

mij. Ik herken me in hun situatie en voel me verwant. Ik ben zelf een expat. 

Ik geef hen iets, maar zij mij zeker ook. Ik voel mij minder alleen door met 

hen te werken. Ik houd van Roemenië en de mensen daar, maar heb geen 

reden terug te gaan. Hier heb ik mijn netwerk, en mijn droombaan en ik 

volg allerlei aanvullende trainingen, zoals aan de Academie voor Coaching 

en Counselling in Amstelveen. Ik houd van studeren. Alleen van goed 

Nederlands leren spreken is het helaas nog niet echt gekomen.’

SANDER ROELINGA (31) 
STUDIE  bachelor en master psychologie (2011-2017), tevens bachelor 

geschiedenis (2008-2016)  IS  met broer Arjen eigenaar van biologische  

tuinderij De Broerderij in De Knipe  HUISHOUDEN  met Birgit Kniepstra (28), 

fysiotherapeut  HUIS  bovenwoning De Knipe  INKOMEN  eerste omzet  

ca. 2000 euro in 2020, winst uit onderneming nog negatief

BIANCA FAUR (31)
STUDIE  bachelor en master psychologie (2013-2018)  IS  psycholoog bij  

praktijk voor expats en buitenlandse studenten  HUISHOUDEN  deelt woning 

met een vriendin en puppie Cinnamon uit Roemenië  HUIS  appartement in 

wijk Selwerd  INKOMEN  tussen 20.000 en 30.000 euro bruto per jaar,  

afhankelijk van gewerkte uren

www.inter-being.nl

ALUMNI ACHTERAF

Alumnus A besloot zijn droom voor later nu al waar te maken, 

toen hij als psycholoog zijn draai niet vond.  

Alumnus B vond, na een omweg, juist haar droombaan  

in een psychologenpraktijk.

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