Magazine voor alumni en relaties
Nummer 2, juli 2021

Broerstraat 5
In dit nummer:
Nuttige suikers
Geschiedenis gaswinning
Democratische werkplek
Kathedraal Noord-Nederland
Wapenen tegen misleiding
Blijven leren

Alumnus van het Jaar 2020:
Laurien Meuter

Creëer vernieuwing binnen
complexe organisaties.

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

Praktische informatie
Start
Locaties
Voertaal
Duur

15 september 2021
o.a. Groningen, Amsterdam
en Eindhoven
Nederlands
24 maanden

Meer informatie
Bel of app met studieadviseur
Lisette Halmingh via 06  82 66 40 19
of kijk op aog.nl/mba.

MBA Innovation & Leadership
Hoe komen organisaties weer vooruit? En wat vraagt dit van leiders? Het antwoord ligt in het zoeken en
vinden van vernieuwende manieren van denken en kijken. De unieke tweejarige opleiding MBA Innovation
& Leadership van AOG biedt de bedrijfskundige en maatschappelijke verdieping om effectief leiding te
geven aan vernieuwing in complexe organisaties.
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‘I

n een café heb ik m’n droom toen helemaal uitgeschreven:
deze hel wordt straks een oase.’ Zo begon in India Laurien
Meuter, de nieuwe Alumnus van het Jaar, aan haar stichting
Tiny Miracles. Rector magnificus Cisca Wijmenga is trots
op Meuter, die samen met de allerarmsten in Mumbai, en samen met
bedrijven, de ergste armoede uit hun gemeenschap verdrijft. Met
kleine stapjes, met vallen en opstaan. Maar vooral met werk, scholing
en bewustwording.
In het door de RUG uitgeroepen ‘Alettejaar’ vraagt de universiteit extra
aandacht voor de rol van de vrouw in de maatschappij en in de wetenschap. Ook in deze Broerstraat 5 treft u weer vele topvrouwen aan. En
evenzovele bijzondere mannen. Wat opvalt is dat allen, wetenschappers en alumni, graag hun kennis en verhalen naar buiten brengen
en bewustwording willen creëren.
Bij onze universiteit staan diversiteit en inclusiviteit en een duurzame samenleving hoog in het vaandel, maar ook interdisciplinari-
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Miracles van Laurien
Meuter helpt communities in Mumbai uit
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6

Column rector
magnificus

Een andere blik op
suikers
Marthe Walvoort
onderzoekt waarom
voor ons lichaam de
ene suiker de andere
niet is.

10

Alumnus schrijft
boek

7

Alumnus in het
buitenland
Henriette Louwerse
in het Verenigd
Koninkrijk

teit. Scheikundige Marthe Walvoort, die zich richt op de bijzondere
suikers in borstvoeding en samenwerkt met het UMCG, is daar
een voorbeeld van. En econome en politiek filosofe Lisa Herzog
vertegenwoordigt in eigen persoon al meer dan één vakgebied. Ook
de samenwerking tussen bioloog Theunis Piersma en bestuurskundige Caspar van den Berg, die samen bouwen aan een fundament
voor een werkelijk duurzame toekomst van Noord-Nederland, lijkt
vruchtbaar.
Met grenzen slechten kan je niet vroeg genoeg beginnen. In haar
column rept de rector dan ook over het oprichten van interdisciplinaire ‘schools’ om studenten te confronteren met grote maatschappelijke thema’s en sociaal ondernemerschap. ‘Zodat zij net als Laurien
een bijdrage kunnen leveren om de wereld een beetje beter te maken.’
Veel leesplezier en een fijne zomer!
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‘Inspire others to
do the same’

Alumnus van het Jaar 2020

Laurien Meuter
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Met haar ‘holistische methode’ probeert zij arme gemeenschappen duurzaam uit de armoede te halen.
Laurien Meuter (1976) studeerde economie in Groningen en werd bankier, maar ontdekte in Mumbai dat
haar hart lag bij de allerarmste mensen. Ze richtte de stichting Tiny Miracles op en werkt vol overgave aan
haar droom. De RUG verkoos haar tot Alumnus van het Jaar 2020. Meuter krijgt op 6 september haar prijs
uitgereikt tijdens de Opening van het Academisch Jaar.

WWW.GCA.ORG
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I

n alle ruimtes van het kantoor van Tiny
Miracles zijn de wanden bedekt met
foto’s, krantenknipsels en quotes. Foto’s
vol kleurrijke Indiase interieurs, vrouwen
met een brede glimlach, een stralende
koningin Maxima tijdens een staatsbezoek
in 2019, en twee generaties Indiase mannen
naast elkaar. Op de deur van de wc hangt een
levensgrote foto van Tisha, het inmiddels
achttienjarige meisje dat als geen ander laat
zien hoe je met de holistische aanpak van
Tiny Miracles écht de armoedecirkel kunt
doorbreken.

uitgeschreven. Deze hel, want dat was het
echt, dat wordt straks een oase. Ik zag het
helemaal voor me. “The City of Miracles”,
dat moest het worden.’ Niet veel later krijgt
ze de kans om haar plannen te delen met
Raymond Cloosterman, de oprichter van cosmeticabedrijf Rituals. Meuter vertelt hem
tot in detail hoe ze The City of Miracles voor
zich ziet en hoe ze dat wil bereiken. Al na
een paar minuten zegt hij: ‘Ik zie het vuur
in je, ik herken mezelf, ik zie mezelf weer
met zeep langs de deuren gaan. Hoeveel geld
heb je nodig?’ In de zeven jaar die volgen
ontstaat met hoofdzakelijk financiering van
Rituals met vallen en opstaan de holistische methode van Meuters stichting Tiny
Miracles. De methode die ervoor zorgt dat de
armste gemeenschappen in en om Mumbai
niet alleen uit de armoede komen, maar ook
uit de armoede blijven. Langzaam verschuift
de focus ook naar het creëren van werkgelegenheid. Banen waarbij mensen een fatsoenlijk salaris verdienen waarmee ze zelf uit de
armoede kunnen blijven. De stichting zorgt
ervoor dat grote bedrijven hun bestaande
infrastructuur kunnen inzetten om bij te
dragen aan meer gelijkwaardigheid en minder armoede.

Drugsverslaafde straatjongens
Laurien Meuter, spijkerbroek, sweater en
op sneakers, met op een van haar roodgelakte nagels een eigenwijze smiley, wijst
naar een foto met vervallen hutjes langs
de kant van de weg. ‘Zo zat Tisha er eerst
ook bij, op de grond tussen vier stokken,
een paar tentzeilen. Er was niks. Iedere
dag was overleven. En nu woont ze in een
appartement en droomt ze van een carrière
als bankier. You can rise, als je maar de
kans krijgt en het zelfvertrouwen hebt’.
Meuter groeit op in Bussum, gaat na het
gymnasium in Hilversum net als haar vader
economie studeren in Groningen, en werkt
daarna jarenlang als bankier voor ABN
AMRO in Amsterdam. Als ze voor de bank
een jaar in Mumbai mag werken, kiest ze
ervoor de weekenden niet, zoals veel van
haar collega’s, in de expat club door te brengen. In plaats daarvan hurkt ze in een daklozenopvang onder de brug van het station
neer naast drugsverslaafde straatjongens.
Leert hen tandenpoetsen. Praat met ze.
‘Ik dacht in mijn bankiertijd sowieso al vaak:
er moet toch meer zijn dan dit, dat we allemaal aan het najagen zijn. Het was voor mij
gewoon heel duidelijk dat jaar, je kunt in het
weekend naar de expat club gaan, of je kunt
daar gaan zitten, bij die jongens en meisjes.
Dáár wilde ik zijn, daar werd ik blij van.
Omdat zij mij écht zagen. Daar was ik los van
“waar kom je vandaan, hoe is je achternaam,
wat heb je gestudeerd, bij welke club zat je,
waar werk je, hoeveel verdien je?”’

Zelfredzaamheid

Poorest area Mumbai
In 2010 besluit Meuter het bestrijden van
armoede gestructureerd aan te pakken, door
zich op een hele community te richten. Ze
googelt op ‘poorest area Mumbai’ en vertrekt
voor drie weken naar het Red Light District.
Daar, op twee stoepen van zo’n 150 meter
lang proberen 800 mensen elke dag te overleven. Tussen stokken en blauwe tentzeilen,
vuil, totaal uitzichtloos voor zich uitkijkend.
‘In een café heb ik mijn droom toen helemaal

‘

THE CURE FOR BOREDOM IS CURIOSITY

’

Echte verandering
Buiten, boven het IJ, breekt de zon door de
donkergrijze regenwolken. Tegen het raam
staat naast een oud schilderij van Mahatma
Gandhi een foto van een van de straatjongens. Zo begon het ooit. Door met elkaar
te leren hoe we de wereld echt gelijkwaardiger kunnen maken. Samen met mensen
uit het bedrijfsleven. Daardoor kan Tiny
Miracles vandaag laten zien dat je met al
die kleine stapjes uiteindelijk voor grote verandering kunt zorgen. Echte verandering.

COVID-19-crisis in Mumbai
De COVID-19-crisis heeft India heel hard
geraakt, ook de 3000 inwoners van de
gemeenschappen in en rond Mumbai waar
Tiny Miracles mee werkt. Door een harde
lockdown, minder tot geen inkomen en
snel stijgende voedselprijzen dreigt
hongersnood. India kent geen sociaal
zekerheidssysteem en de aangekondigde
overheidshulp komt vaak niet terecht bij de
allerarmsten. Daarom heeft Laurien Meuter
met Tiny Miracles in de eerste week van april
2020 binnen een week een noodhulpplan
opgezet om zoveel mogelijk geld op te
halen voor voedsel- en hygiënepakketten
(50 euro per familie van 5 personen, goed
voor een maand). Na een maand konden ze
weer werken. Daarnaast zijn 5000 mensen
uit omliggende communities, die ook
onderdeel worden van de aanpak van Tiny
Miracles, geholpen met noodpakketten.

FOTO LISELORE CHEVALIER

De mensen in de betrokken communities
maken nu onder andere producten voor
Rituals en het Rijksmuseum en krijgen
hiervoor een goed salaris. Daarnaast zorgt
de stichting ervoor dat de kinderen naar
school gaan en dat er goede gezondheidszorg is. Van de zes dagen die de werknemers van Tiny Miracles betaald krijgen,
volgen ze bovendien twee dagen ‘awareness
sessies’ over verschillende thema’s, van
seksueel misbruik tot budgettering. Deze
sessies zorgen naast bewustwording, voor
kennis en vaardigheden. Zo levert Tiny
Miracles een bijdrage aan de ontwikkeling
en zelfredzaamheid van de gemeenschap
en werkt de stichting op een duurzame
manier aan de ‘root causes’ van armoede.
En dat alles vanuit gelijkwaardigheid.
Elkaar van mens tot mens zien, vertrouwen
geven. Rechten én verantwoordelijkheden,
omdat je daarmee mensen serieus neemt.
Met een grote grijns vertelt Laurien over
het jaarlijkse uitje van de vrouwen die voor
Tiny Miracles werken, dat dit keer naar een
Duinrell-achtig zwemparadijs ging. ‘De volgende dag belde ik met Grace, degene die
alles in India runt, om te vragen hoe het
was: “They’re just telling each other that
it was the best day of their lives.” Het zijn
kleine stapjes, maar het zijn die kleine
stappen die ze uiteindelijk op het pad van

verlichting en vrijheid brengen.’ Deze aanpak leverde Tiny Miracles in 2020 een nominatie op van de Financial Times/IFC voor de
Transformational Business Award, categorie
Transformational Solutions in Education,
Knowledge and Skills.

WWW.TINYMIRACLES.COM

(DOROTHY PARKER)
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Groot bedrijf
‘Dat is echt duurzame verandering. Niet geld
aan een goed doel geven omdat je je als
bedrijf toch schuldig voelt over je hang naar
meer voor minder, over hoe jij met de productieketen omgaat. Maar echt ergens voor
gaan staan, de root causes aanpakken, op een
holistische manier. Daarom vind ik het hoopgevend dat onze generatie er anders over is
gaan nadenken. Dat bijvoorbeeld Dolf van
den Brink, ook RUG-alumnus en nu CEO van
Heineken, zegt: “Dit is business as usual”.
De tijd dat de Paul Polmans van deze wereld
op de bühne moesten gaan staan is voorbij,
wij moeten het nu gewoon doen. Je kunt echt
problemen oplossen, juist als groot bedrijf!
Of het mijn ambitie is om een groot bedrijf te
hebben? Nee joh, ik moet er niet aan denken!
Op dit moment heb ik vanuit Nederland de
dagelijkse leiding, maar die wil ik binnenkort overdragen. Ik wil ons model opschalen in India, samenwerkingen met nieuwe
bedrijven aangaan. Ik wil laten zien dat
iedereen met zijn aankopen kan bijdragen
aan een betere wereld. Als Alumnus van
het Jaar hoop ik mensen te laten zien dat je
met kleine stapjes echt een verschil kunt
maken. Inspire others to do the same, dat
is mijn missie. You’re big enough to make a
difference!’
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Meuter geeft een voorbeeld: ‘Afgelopen
november, het was in dezelfde week dat we
een hele grote order hadden binnengekregen, werd ik gebeld. In een van de communities was iets heftigs gebeurd met een meisje,
waarop haar moeder aangifte wilde doen.
Toen een aantal mannen de moeder op weg
naar het politiebureau in elkaar sloegen,
kwamen de vrouwen van die gemeenschap
in opstand. Ze hebben drie van de vijf mannen van de communityraad afgezet en zijn
er zelf ingestapt. Daar is nu een beweging
ontstaan dat er overal evenveel vrouwen als
mannen in die raden vertegenwoordigd moeten zijn. Dat zo’n maatschappelijke structuur gaat veranderen, waardoor duizend
mensen een ander leven krijgen, en dat Tiny
Miracles daar een onzichtbare katalysator
van is geweest… Omdat ze bij ons werken en
zich met elkaar goed voelen, sterk genoeg om
te zeggen “dit pikken we niet langer”.’

WIJMENGA’S WERELD

OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS

Zomerse inspiratiebron

E

lk jaar weer kijk ik uit naar het moment waarop we bekend mogen maken wie
de Alumnus van het Jaar is geworden. En ook dit jaar ben ik weer trots op onze
keuze: Laurien Meuter, alumna Economie en Corporate Finance en oprichter
van Tiny Miracles. Haar foto prijkt dan ook zeer terecht op de voorzijde van deze
Broerstraat 5.
Als kind uit het Gooi, student in Groningen en bankier bij ABN Amro in Amsterdam
leidde ze een zorgeloos leven totdat ze na levensveranderende ontmoetingen de switch
maakte van een baan op de Zuidas naar een bestaan gericht op de Indiase sloppenwijken. Ze richtte Tiny Miracles op, en wisselt inmiddels ze haar leven in Amsterdam af
met haar werk in Mumbai. Hierover vertelt ze uitgebreid in het interview in dit nummer..
Wat mij zo trof in haar verhaal, is de energie die ze uitstraalt en de manier waarop ze
mensen inspireert met haar idealen en ervaringen. Laurien is het type dat de mouwen
opstroopt en echt verschil maakt in het leven van de allerarmsten. Met haar werk draagt
ze bij aan de bestrijding van armoede door mensen werk en educatie te geven en hun
kinderen de kans te geven naar school te gaan en zich te ontwikkelen. Ze kijkt daarbij
naar de hele gemeenschap.
Met haar werk draagt ze ook concreet bij aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld. Wij hebben het nieuwe Strategische
Plan voor de RUG afgesproken dat wij zelf ook meer aandacht willen besteden aan deze
doelen. We gaan interdisciplinaire schools oprichten waar we studenten confronteren
met grote maatschappelijke thema’s en in aanraking kunnen brengen met sociaal
ondernemerschap. Zodat zij net als Laurien de wereld een beetje beter kunnen maken.
Daar past de keuze van haar als Alumnus van het Jaar uitstekend bij.
Naast Laurien hebben we natuurlijk meer alumni die elkaar en onze studenten kunnen
inspireren met hun verhalen. Nu we inmiddels gewend zijn aan onlinebijeenkomsten,
kan ik me voorstellen dat we komend jaar vaker een sessie organiseren waarbij alumni
het verhaal over hun leven en werk met de RUG-gemeenschap delen. Het handige is dat
ze daarvoor dan niet naar Groningen hoeven te komen, waardoor dit soort sessies veel
laagdrempeliger worden. Zo kunnen we ook onze eredoctoren en emeritus hoogleraren
wat vaker vragen om een online gastcollege te verzorgen. Ik weet zeker dat we daar
allemaal veel plezier aan kunnen beleven. Sowieso, een vrouw als Laurien is natuurlijk
een fantastisch rolmodel. En ik denk dat dat voor veel meer alumni geldt.
Ondertussen is de zomervakantie aangebroken en kunnen we na dit coronajaar wel wat
inspiratie gebruiken. Ik wens jullie dan ook allemaal een mooie zomer toe.
Cisca Wijmenga
rector magnificus

ALUMNUS IN HET VERENIGD KONINKRIJK

SHEFFIELD

ELLIS ELLENBROEK

STEVE ROCHE/123RF

BUITENLAND

WWW.SHEFFIELD.AC.UK/DUTCH

Pas afgestudeerd en net begonnen aan een
zomerbaan als stewardess, kreeg Henriette
Louwerse (57) een brief van het arbeidsbureau. De universiteit van Sheffield vroeg
een docent Nederlands. Zo arriveerde de
alumna Engels in september 1990 in de
voormalige Engelse staalstad. Ze ging er
nooit meer weg en staat aan het hoofd van
een grote afdeling Dutch Studies.

L

ouwerse bewoont een huis van
natuursteen bij een voormalige
steengroeve. Met een vooroorlogs
kooktoestel in de keuken, een weelderige tuin en zelfs een boom ín huis. ‘Denk
aan James Herriot’, zegt ze, doelend op de
dierenarts en schrijver wiens lotgevallen te
zien waren in een televisieserie. Sheffield,
in National Park Peak District in het graafschap South Yorkshire, is groen en heuvelig, sporen van WO II-bombardementen zijn
weggewerkt. Maar er is ook een heel andere
kant, de ruigheid van het industriële verleden.
Gastschrijver Abdelkader Benali legde juist
dat gezicht vast. Benali bezocht Sheffield
voor het Europese project Citybooks dat
schrijvers en fotografen steden in woord en
beeld liet vatten. De auteur beschreef de
liederlijkheid en het ordinaire in het uitgaans gebied. Louwerse herinnert zich de
ontzetting in universitaire kringen dat
Sheffield zo te kijk werd gezet. Zelf herkende
ze veel van Benali’s verhaal.
Van een bescheiden bijvak bij haar komst
groeide Nederlands in Sheffield uit tot
een hoofdvak met wel tachtig studenten.
Louwerse is ook voorzitter van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Voor
haar inspanningen voor de positie van het
Nederlands in den vreemde werd ze koninklijk onderscheiden.
Nederlanders kijken volgens haar neer op
hun taal. ‘Onze exportproducten zijn de
zeventiende eeuw, de grote schilders, Dutch
Design, onze voetballers. Voor onze taal
hebben we een gigantische blinde vlek.’
Nergens voor nodig. ‘Het is een hartstikke
interessante taal. Zij staat voor een cultureel en economisch sterke regio en bestrijkt
Nederland, België en Suriname. En het ZuidAfrikaans is eraan verwant.’

‘

HENRIETTE LOUWERSE (57)

‘Ik voel me nu soms
een arbeidsmigrant’
Een broer en een zus wonen ook in het
Verenigd Koninkrijk. Vader Louwerse
was anglofiel. ‘Hij studeerde een jaar in
Edinburgh. Bij ons hingen kalenders van de
Schotse Hooglanden, en de BBC stond altijd
aan. We zijn wel wat geïndoctrineerd.’
Toch denkt Henriette de laatste tijd weleens

WIE IN HET DAL BLIJFT, ZIET NOOIT DE ANDERE KANT VAN DE BERG

’

aan teruggaan. Komt door de Brexit. ‘Daar
heb ik echt verdriet van. Ik heb lang gedacht
dat ik er als mede-Europeaan gewoon bij
hoor. Dat blijkt een vergissing. Ik voel me nu
soms een arbeidsmigrant die moet bewijzen
het recht te hebben hier te wonen.’
Met man en drie kinderen maakt ze lijstjes.
Wat is er nog leuk aan Engeland? Daar staat
gelukkig nog best veel op. Spontaniteit
bijvoorbeeld, te zien aan het gemak waarmee
de Britten volgens Louwerse het vaccineren tegen COVID-19 ter hand namen: ‘In
Nederland moet alles geregistreerd, hier is
het veel minder bureaucratisch: Heb je een
arm? Okay, we gooien die vaccinatie erin.’
Louwerse prijst ook de Britse generositeit als
een buitenlander de moeite neemt Engels te
praten. ‘Een Engelsman die Nederlands heeft
geleerd maakt nog weleens een fout met de,
of het, of de woordvolgorde. Nederlanders
zeggen dan: “Hmmmm, is toch niet helemaal
goed, of wel een raar accent”. Dat zul je een
Brit nóóit horen zeggen. Dat zouden ze heel
ongepast vinden. Als je zijn taal spreekt, zegt
een Brit: “Wat mooi! Prachtig!”’
Luister op WWW.CITYBOOKS.EU naar Abdelkader
Benali over Sheffield, en andere stedenverhalen.

(JOSÉ DE CAUWER)

STELLING TOM VAN DER MEER MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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Een andere blik op suikers
De ene suiker is de andere niet. Suiker-expert Marthe Walvoort onderzoekt hoe de structuur van suikers
samenhangt met hun functie in het menselijk lichaam. ‘Ook in fruit zitten ongezonde suikers.’

J

e hebt gezonde vetten, zoals in vis en
noten, en ongezonde vetten, zoals in
patat en hamburgers. Maar dat er ook
van suikers gezonde en ongezonde
varianten bestaan, weten veel minder
mensen. ‘Mensen denken bijvoorbeeld dat
de suikers in fruit gezond zijn,’ zegt Marthe
Walvoort, adjunct-hoogleraar chemische
glycobiologie aan de RUG. ‘Maar dat is een
misvatting. Ze zijn net zo ongezond als de
suiker die in cola zit.’
Dat is even slikken – helemaal als je weet
dat er in sinaasappelsap bijna net zoveel
suiker zit als in cola. Nog zo’n misvatting:
dat toegevoegde suikers altijd slecht zijn.
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‘Welnee,’ zegt Walvoort. ‘Het gaat erom wát
voor suikers het zijn. In flesvoeding voor
baby’s zitten toegevoegde suikers die juist
heel goed zijn.’ Hoe zit dat dan? Om dat uit te
leggen, neemt ze een duik in de chemie van
suikers – haar vakgebied. ‘Ja, ik ben geen
voedingsdeskundige,’ benadrukt ze. ‘Ik ben
scheikundige. Vanuit de chemie onderzoek
ik suikers en hun eigenschappen.’

Ringetje koolstofatomen
Suikers, zo legt Walvoort uit, zijn moleculen die vooral bestaan uit koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen. De koolstofatomen
vormen een ringetje, met daarin ook één

zuurstofatoom. De overige atomen hangen
eraan als zijketens. Die zijketens bepalen
het karakter van de suiker. Niet alleen hun
samenstelling is van belang, maar ook hun
plaatsing aan dat ringetje: steken ze naar
boven of naar beneden? Zo kun je van het
basismolecuul glucose (met zes koolstof-,
twaalf waterstof- en zes zuurstofatomen, ook
wel geschreven als C6H12O6) acht verschillende varianten maken door de zijketens
anders aan het ringetje te hangen – en nog
eens vele andere suikers door het ringetje
op een andere plek te sluiten. Zo krijg je
bijvoorbeeld fructose (fruitsuiker), dat ook de
formule C6H12O6 heeft.

Vezels
Die ringetjes kun je ook nog eens met elkaar
combineren. Als je een glucose- en een galactosemolecuul aan elkaar koppelt, krijg je
lactose, oftewel melksuiker. En glucose met
fructose geeft sucrose, ook wel bekend als
sacharose: de suiker die je in je koffie doet,
afkomstig uit suikerbiet of suikerriet.
Ons lichaam zet al die verschillende suikers
om in glucose. ‘Dat is de vorm waar je lichaam
iets mee kan,’ zegt Walvoort. ‘Glucose is een
belangrijke brandstof voor je spieren, en
voor je hersenen.’ Maar het is ongezond als
je er te veel van binnenkrijgt en dat gebeurt
best snel. Je lichaam slaat de overtollige
energie dan op als vet. Bovendien kan een
teveel aan suiker uitmonden in een verstoorde insulinehuishouding, wat uiteindelijk
kan leiden tot hart- en vaatproblemen en
diabetes type 2.

‘Tegenwoordig zijn suikers
altijd en overal beschikbaar’
‘Van oudsher zorgde de natuur ervoor dat
we niet te veel suiker binnenkregen’, vertelt
Walvoort. ‘Fruit was bijvoorbeeld schaars en
seizoensgebonden. En fruit bevat veel vezels,
waardoor je er snel vol van raakt. Probeer
maar eens drie sinaasappels achter elkaar te
eten.’ Maar tegenwoordig zijn suikers altijd
en overal beschikbaar. En als je sinaasappels uitperst, dan raak je de vezels kwijt en
houd je vooral de suikers over. ‘Dan krijg je
wel in één keer de suiker en energie van drie
sinaasappels binnen.’

Goede bacteriën
De suiker lactose vind je veel in moedermelk. Is dat dan niet óók slecht? ‘Nee, de
baby heeft die suikers nodig omdat hij zo
snel groeit,’ antwoordt Walvoort. Maar naast
lactose zitten er in moedermelk meer dan
tweehonderd complexere suikers, die elk
zijn opgebouwd uit twee tot vijf verschillende suikerbouwstenen. ‘De baby kan die
complexe suikers niet op de normale manier
verteren. Dat is het cruciale verschil tussen
een suiker die schadelijk kan zijn of niet:
kun je die vorm wel of niet gemakkelijk
afbreken? De complexe suikers arriveren via
mond, maag en dunne darm heelhuids in
de dikke darm. Daar leven bacteriën die die
suikers wél als brandstof kunnen gebruiken.
Het gaat hier dus om goede bacteriën, benadrukt Walvoort: bacteriën die helpen bij het
verteren van voedsel, die vitamine K maken
en een belangrijke rol spelen in de afweer
tegen ziekteverwekkers. ‘De goede bacteriën
verdrijven de ziekmakende en ze produceren

‘

allerlei gunstige stoffen. Bijvoorbeeld zuren,
die schadelijk zijn voor pathogene bacteriën.
En stoffen die ons eigen immuunsysteem
stimuleren.’
Volwassenen kunnen hun eigen goede bacteriën helpen door veel vezels te eten, bijvoorbeeld uit granen en groenten. Veel van die
vezels zijn zelf gunstige suikers. De baby
krijgt ze via de moedermelk. Vooral in de
babytijd kunnen die goede bacteriën wel een
steuntje in de rug gebruiken, want een baby
is nog bezig zijn darmflora te ontwikkelen.
Ook het immuunsysteem is nog niet volop
ontwikkeld. Walvoort: ‘Wij zijn nog stukje
bij beetje aan het ontdekken waar die suikers
in de moedermelk allemaal voor dienen.’

Suikers namaken
Om die functie beter te kunnen onderzoeken werken Walvoort en haar collega’s aan
methoden om die suikers in het lab na te
maken. Dan kun je er namelijk grotere
hoeveelheden van produceren, en in zuivere
vorm. Maar het namaken van die suikers is
niet zo gemakkelijk. ‘Bij eiwitten en DNA
zijn wetenschappers daar al veel verder in,
maar suikers zitten chemisch gezien veel
complexer in elkaar, omdat ze uit zo veel
verschillende bouwstenen bestaan. Je hebt
daarnaast ook allerlei vertakte moedermelksuikers. Wij denken dat juist die zijtakken
belangrijk zijn voor de functies van die suikers.’ De wetenschappers kunnen nu geleidelijk gaan onderzoeken welke suikers of
suikerketens precies zorgen voor die werking
tegen pathogenen, en welke voor de stimulering van het immuunsysteem. Walvoort: ‘Als
we dat weten, dan kunnen we misschien
gunstige toevoegingen aan flesvoeding ontwikkelen.’ Die zijn er deels al, merkt ze op.
In de betere flesvoeding zitten al zogeheten
galacto- en fructo-oligosachariden. Die worden ook wel prebiotica genoemd: ze stimuleren de gunstige bacteriën, die we kennen
als probiotica. ‘Maar in moedermelk zitten
veel meer verschillende soorten suikers, met
veel meer functies. Wij willen die specifieker
gaan namaken.’
Samen met Wageningen UR en het UMC
Groningen hebben Walvoort en haar collega’s al een eerste suiker met een antipathogene werking succesvol nagemaakt en
getest. Die kunstmatige suiker blijkt de groei
van bepaalde ongunstige bacteriën te remmen. ‘Het is een proof of principle waar we
heel blij mee zijn,’ zegt Walvoort. ‘Nu willen
we natuurlijk meer suikers gaan maken.
Misschien heb je voor die gunstige werking
niet eens de complete suiker nodig, maar
slechts een stukje ervan. De mogelijkheden
zijn legio. Dit is echt een heel spannende tijd.’

WIE GEEN FOUTEN MAAKT, MAAKT MEESTAL HELEMAAL NIETS

’

Marthe Walvoort (1983)
studeerde scheikunde in Leiden,
was daarna onderzoeker in Oxford
en keerde terug naar Leiden voor
haar promotieonderzoek, waarop
zij cum laude promoveerde. Na
een postdoc bij Massachusetts
Institute of Technology
(Cambridge, VS) trok de RUG
haar eind 2015 aan als Rosalind
Franklin Fellow. Sinds begin 2021
is ze adjunct-hoogleraar Chemical
Glycobiology bij het Stratingh
Institute of Chemistry van de
Faculteit Science & Engineering.
Ze leidt een groep van zes
promovendi. Daarnaast is ze
mede-oprichter en lid van de
Young Academy Groningen (YAG).

(MIRANDA POEL)
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ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

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

Daan Faber (1971) /
rechten 1999
Smaakspoken –
Het geheim van de
zeven smaken
Kinderboek over
9-jarige Puck die
dankzij de zeven smaakspoken
leert proeven
WWW.UITGEVERIJVOLT.NL € 15,99
Maarten Huygen (1953) / rechten
1977
Het nut van de man
De ins en outs van mannelijkheid
WWW.ATLASCONTACT.NL € 22,99
Theunis Piersma
(1958) / biologie
1984, promotie
1994 en Petra
de Goeij (1961) /
promotie 2001
Sinagote
Het levensverhaal van een lepelaar
Zie ook film op WWW.BORNMEER.NL/
WINKEL/SINAGOTE

€ 22,50

Piter Jelles Troelstra (1860) /
rechten 1888; bezorgd door Bertus
Mulder (1949) / sociologie 1972,
promotie 1991
Fersen foar Fokje
Friestalige verzen. Het laatste
gedicht publiceerde Troelstra
in de Groningsche Studenten
Almanak van 1887
WWW.BORNMEER.NL € 12,50
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Bram Baptist (1982) / geschiedenis
2007
Soldaat van het Noorden
Spannend jeugdboek over de
Tweede Wereldoorlog. > 13 jaar
WWW.HAMLEYBOOKS.BE

€ 17,50, e-book € 9,99
Nikki Sterkenburg
(1984) /
journalistiek 2011
Maar dat mag je
niet zeggen
Een beklemmende
schets van een
nieuwe generatie Nederlandse
radicaal- en extreemrechtse
activisten
WWW.DASMAG.NL € 23,50
Ernst E. van der Wall (1947) /
geneeskunde 1966
Dickens in the Heart of Medicine
– Implications for Today Medical
Practice
19e-eeuwse geneeskunde door de
ogen van Charles Dickens
WWW.PUMBO.NL € 29,00
Tjibbe Joustra (1951) / rechten
1975
Crisis en controle
Boze boeren, opstandige vissers,
reorganisatie UWV… 40 jaar
bestuurder in de publieke sector.
WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL

€ 19,99, e-book 11,99
Coen Verbraak
(1965) /
geschiedenis 1993
De Molukkers –
Een vergeten
geschiedenis
Levensverhalen
van drie generaties Molukkers
in Nederland. Verbraak maakte
ook WWW.2DOC.NL/DOCUMENTAIRES/
SERIES/2DOC/2021/MOLUKKERS-INNEDERLAND.HTML
WWW.ALFABETUITGEVERS.NL

€ 22,99; e-book € 9,99; luisterboek
€ 14,99

Erik Dijkstra (1977)
/ geschiedenis
2002 en Guus
Dubbelman
Ali was mijn vriend
Boek over
bokslegende
Muhammad Ali won de Nico
Scheepmaker Beker voor het beste
sportboek van 2020.
WWW.NOBLESSEUITGEVERS.NL

€ 25,–

Tjibbe Veldkamp
(1962) /
psychologie 1988
Agent & Boef –
Gekte onder de
grond
Prentenboek en een grappig
verhaal om zelf te lezen, vanaf AVI
E3. >6 jaar met illustraties van
Kees de Boer
WWW.LANNOO.BE € 8,99
Betty Meyboom-de Jong (1939) /
geneeskunde 1965, promotie 1989
Uitburgeren – wat iedereen kan
weten en regelen omtrent het
levenseinde
Voorlichtingsboek van voormalig
huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de RUG
WWW.SUNENZ.NL

€ 7,- (afhalen), € 10,– (toezenden)
Rob de Wijk (1954)
/ geschiedenis
1984
De slag om Europa
Hoe China en
Rusland ons
continent uit
elkaar spelen
Ooit deelde Europa de lakens uit
in de wereld, maar op dit moment
wordt het continent van alle
kanten belaagd, ook van binnenuit
WWW.UITGEVERIJBALANS.NL

€ 23,99, e-book € 11,99

FOTO JAN LENTING

Rita Radetzky
(1952) /
kunstgeschiedenis
en klassieke
archeologie 1983,
promotie 2021
Tuinarchitect Lucas Pieters
Roodbaard (1782-1851) en de
landschapsstijl
Rijk geïllustreerd boek over de
aanleg van tuinen en parken bij
buitenplaatsen in Noord-Nederland
WWW.NOORDBOEK.NL € 49,90

Inge van Calkar (1984),
zangeres; www.ingevancalkar.nl;
studeerde psychologie van 2005
tot 2012; zegde vorig jaar haar
parttime baan als psycholoog op
om verder te gaan als fulltime
artiest en videoclipmaker; won
dit jaar de award van Popgala
Noord voor Beste Artiest, tijdens
Eurosonic Noorderslag.
Speciale plek
Mr. Mofongo,
Oude Boteringestraat 26

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

‘Hoe moet ik dit mijn
vriend vertellen?’

‘I

k ga niet vaak op vakantie. Ik vind het altijd ingewikkeld hoe
ik me dan moet gedragen. Het kost me moeite te genieten.
Als ik op zo’n terras zit, denk ik de hele tijd: Doe ik het nou
goed? Is dit wat ik nu moet doen? Of hoor ik met zo’n bus
mee te gaan op excursie? Ik kan niet lekker ontspannen.
Maar in 2011 ging ik wel. Naar Portugal. Het was de eerste reis
met mijn vriend, Frank. Ik was drie jaar vrijgezel geweest. Mijn idee
bij een relatie was toch wel dat je samen op vakantie gaat. Ik was
zenuwachtig. De dag voor we zouden vliegen deed ik mijn paspoort
voor de zekerheid vast in mijn tas, om dat in elk geval niet te vergeten.
Ik ging studeren in de UB, met mijn psychologievriendinnen, zoals
altijd. Dat bestond eruit dat we veel te snel koffie gingen drinken bij
Mr. Mofongo, dan weer een uurtje boven de boeken en uiteindelijk
ook eten bij Mr. Mofongo, met het idee om het studeren daarna
weer op te pakken. De UB was tot tien uur ’s avonds open. Maar we

‘

gingen natuurlijk nooit meer terug. Tijdens het eten was er altijd wel
iemand, waarschijnlijk ik zelf, die zei: “Aaah, een wijntje kan wel”. Dat
werden er dan twee, of drie.
Zo ging het die avond ook. Het was gezellig, we verloren allemaal de
tijd uit het oog. En toen was het al tien uur geweest en mijn tas met
paspoort lag nog in de UB.
Dik in de stress, balen. Proberen of we de bieb nog in konden,
aanbellen, dat lukte niet. Ik dacht: Dat wordt hem niet meer, dat
vliegen. En hoe moet ik dit mijn vriend vertellen? Een vriendinnetje
van mij kende een meisje met een studentenbaantje in de UB. Via
haar is het gelukt de tas terug te krijgen. Hoe het precies ging weet
ik niet meer, ik was natuurlijk ook al aardig teut. In Portugal had ik
na drie dagen mijn draai gevonden en werd de vakantie leuk. Vier
jaar later zijn we nog een keer gegaan, naar dezelfde plek. Toen was
het meteen chill, want ik kende het daar al.’

ALS IETS IN DE KNOOP ZIT, DAN MOET JE ER NIET AAN TREKKEN

’

(OOSTERHOFF-ZWINNEN, 1970)

STELLING MARIA OOSTERHOFF GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

11

Protestactie in Middelstum, 22 mei 2019

BERT PLATZER

PATRICK HUISMAN/ANP

BOEKEN

Een geschiedenis van
macht en onmacht
RUG-alumni Emiel Hakkenes en Wendelmoet Boersema schreven beiden een boek over
de geschiedenis van de gaswinning. Het is geen wonder dat de dramatische gevolgen voor de Groningers
zo lang werden genegeerd, zeggen beiden.

H

et begint nog hoopvol, de geschiedenis van het aardgas in Nederland.
Trouw-journalist Emiel Hakkenes
beschrijft in zijn boek Gas – Het
verhaal van een Nederlandse bodemschat hoe
geoloog Jan Koster in de jaren 1920 in de
Achterhoek per ongeluk aardgas aanboort,
dat prompt ontploft en een metershoge
vlam veroorzaakt. Gas wordt als ongewenst
bijproduct van oliewinning gezien, maar
Koster ziet mogelijkheden: Nederland
gebruikt stadsgas voor de straatverlichting
en fornuizen. Dat gas wordt middels een
smerig proces van kolen gemaakt. Waarom
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vies stadsgas maken als er gebruiksklaar
gas in de grond zit?

Aha-erlebnis
In Gronings goud – Over de macht van het
gas en de rol van Rusland van Wendelmoet
Boersema, eveneens journalist bij Trouw,
is het de Amerikaan Douglas Stewart van
Esso die begin jaren zestig een gelijksoortige
aha-erlebnis heeft als hij op zijn logeeradres
in Wassenaar een leiding voor stadsgas ziet.
In Amerika wordt flink verdiend aan het
huis-aan-huis leveren van aardgas, meer
dan met de verkoop aan grote industrie-

ën. NAM-partner Shell ziet aanvankelijk
niets in zijn plannen met het pas ontdekte
Groningse gas.
In beide boeken duikt Victor Leemans op,
die in 1960 onthult dat het Groningenveld
veel groter is dan de regering tot dan toe wil
toegeven. Hij voorziet voor Nederland een
belangrijke rol in de Europese energievoorziening.

Repeterend patroon
Hier scheiden de wegen beider boeken.
Hakkenes trekt verder door de tijd aan de
hand van negentien portretten van men-

sen die een rol speelden in de Nederlandse
gasgeschiedenis. ‘Ik wilde de geschiedenis van het gas echt invoelbaar maken en
dat het boek zou lezen als een roman’, zegt
Hakkenes. ‘Buiten Groningen wordt onvoldoende gezien hoe tragisch dit verhaal is
voor de Groningers. Je ziet een repeterend
patroon van beloftes die nooit worden ingelost. Het heeft me verbaasd hoe vroeg in de
geschiedenis van het gas dat al begint.’
Vanaf 1963, wanneer het eerste gas in
Slochteren wordt opgepompt, ziet de lezer
het inderdaad misgaan. Joop den Uyl belooft
investeringen in het Noorden, maar heeft
het geld nodig voor de Oosterscheldedam.
Klokkenluider Meent van der Sluis, die vanaf
1986 een verband legt tussen aardbevingen
en de gaswinning, krijgt geen poot aan de
grond. De snelle treinverbinding tussen de
Randstad en Groningen wordt keer op keer
uitgesteld – zelfs als er een akkoord is dat ze
er komt.
In de jaren negentig bindt Jan Oosterhaven,
tot 2010 RUG-hoogleraar Regionale Economie, de strijd aan met het destijds populaire idee dat mainports als Schiphol en de
Rotterdamse haven de aanjagers van de economie zijn en dat vooral daarin moet worden
geïnvesteerd – lees: aardgasmiljoenen moeten worden gepompt. Haagse ambtenaren
maken beleid van de gedachte dat investeren
in Groningen zinloos is. De lezer heeft dan al
lang een nare smaak in de mond. De portretten van twee aardbevingsslachtoffers, vol
kafkaëske waanzin, moeten dan nog komen.

Wendelmoet
Boersema (1972)
studeerde Slavische
talen en cultuur aan
de RUG en deed een
postdoc journalistiek
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2000
tot 2005 werkte ze in Moskou als correspondent voor Trouw, Elsevier en BNR. Vanaf 2005
werkt ze bij Trouw, waar ze sinds 2018 politiek redacteur in Den Haag is. Gronings Goud
verscheen in mei ook als luisterboek.

Onwrikbaar vooruitgangsdenken
Boersema volgt een internationale route.
Victor Leemans krijgt gelijk: Nederland
exporteert het gas naar half Europa.
Dat levert niet alleen veel geld op, maar
maakt Nederland ook belangrijk op het
wereldtoneel.
Geen wonder dus dat de Groningse aardbevingsschade door de NAM en de overheid zo
lang werd genegeerd, zegt Boersema: ‘Het
gas geeft Nederland internationaal aanzien
en macht. In mijn boek heb ik geprobeerd dat
hele krachtenspel en soms de cowboyverhalen die daar bijhoren te schetsen. Het is een
kijkje achter de schermen van een wereld
waarin de belangen van de Groningers maar
heel, heel weinig wegen.’
Hakkenes heeft een universelere verklaring.
‘Er is zo’n onwrikbaar geloof in de vooruitgang, dat we bevangen zijn,’ zegt hij. ‘We wilden het gas uit de bodem halen, want dat is
een enorme bron van rijkdom. Gedupeerden
worden aan de kant geschoven, want die doen
afbreuk aan het idee van de vooruitgang.’
Eenzelfde patroon zag hij bij het schrijven
van zijn vorige boek, Polderkoorts, over de

‘

Emiel Hakkenes (1977)
deed een doctoraal
communicatiewetenschappen en een
master journalistiek
aan de RUG. Sinds zijn
afstuderen werkt hij bij
Trouw, waar hij sinds april
eindredacteur is. Gas werd verkozen tot Beste
Groninger Boek 2021.

inpoldering van de Zuiderzee. ‘Daarbij viel
me op hoe slecht er is omgesprongen met
de mensen die werden gedupeerd door die
inpoldering, vissers bijvoorbeeld.’

Gasrotonde
Boersema beschrijft hoe tegelijkertijd met
het Groningenveld nog veel grotere gasvoorraden worden gevonden in Siberië.
En, communistisch of niet, die maken de

IF YOU WANT TO KNOW THE TRUTH, LISTEN TO THE FOOLS

’

Russen graag te gelde. In 1967, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, bezoekt een
Sovjetdelegatie een Haags kantoor van Shell:
ze willen weten hoe de gasmarkt werkt. De
Shellmannen leggen het graag uit. In 1968,
een dag nadat het Sovjetleger de Praagse
Lente in de kiem heeft gesmoord, stroomt
het eerste Russische gas Oostenrijk binnen.
Grofweg de ene helft van Europa wordt door
Nederland van gas voorzien. De andere helft,
waaronder delen van West-Duitsland, door
de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten zien het
met lede ogen aan: ze vrezen dat de SovjetUnie zo te veel geld verdient om wapens te
kopen. De Europese landen zien het juist
als manier om de Sovjet-Unie rustig te houden – en hun bedrijfsleven grote contracten in de Russische gasindustrie te laten
binnenslepen.
Ondertussen wordt in Nederland nagedacht
over een leven nadat het Groningenveld leeg
is. In de jaren negentig ontstaat het idee
van de gasrotonde: dankzij de ruime aanwezigheid van gaspijpen en opslagcapaciteit
kan Nederland geld blijven verdienen als
gasdistributeur en zijn geopolitieke positie
handhaven. De Gasunie begint alvast met de
aanleg van een pijplijn van Balgzand naar
Bacton in Engeland. In Duitsland wordt –
veel te duur – een netwerk aangekocht van
pijpleidingen tussen Nederland en de Nord
Stream, die vanuit Rusland in Greifswald
aan land komt.
In de jaren negentig importeert Nederland,
dan nog een netto gasexporteur, voor het
eerst Russisch gas. ‘Want een rotonde ben
je alleen als er ook auto’s over rijden,’ zegt
Boersema. ‘Sinds drie jaar is Nederland netto al een gasimporteur. Als de berekeningen
voor de komende tien jaar kloppen, gaat de
import uit Rusland de komende tien jaar
verdubbelen.’

Mammoettanker
Met de beëindiging van de gaswinning in
Nederland volgend jaar is het verhaal van het
gas dus nog lang niet uit. De EU wil minder
afhankelijk zijn van Russisch gas en officieel
zet Nederland in op duurzame energie, maar
in de praktijk blijft Nederland miljarden
in de distributie van gas investeren. ‘Het is
een soort mammoettanker die maar heel
langzaam van koers is te veranderen,’ zegt
Boersema. ‘Alles wat je voor gas bouwt, is
voor de lange termijn. Als je geen olie meer
wilt, laat je de tankers niet binnen. Maar
voor het gas uit Rusland ligt er een pijp
waaraan we tien jaar hebben gebouwd en die
negen miljard euro heeft gekost. Daar zullen
ze niet snel doei tegen zeggen, ook al moeten
we zo snel mogelijk de omslag naar duurzame energie maken.’

(AFRICAN PROVERB)
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Gaten slaan in
economische ideologieën
Eerder dit jaar ontving politiek filosoof en RUG-hoogleraar Lisa Herzog de Ammodo Science Award. In
concreto: een bedrag van 300.000 euro voor fundamenteel onderzoek. Wat doet een ambitieuze filosoof
dan? Onder andere huurt ze een postdoc in om een deel van het lesgeven over te nemen, zodat ze eindelijk
tijd over heeft om de tanden te zetten in nieuw onderzoek.

JURGEN TIEKSTRA

H

ONDERZOEK

WWW.RUG.NL/STAFF/L.M.HERZOG

opelijk kan ze in 2022 beginnen, vertelt ze opgetogen
de werkplek. Het manifest werd mede ondertekend door internavanachter haar scherm in haar woning in Duitsland..
tionaal gevierde economen als Dani Rodrik, Thomas Piketty en
Lisa Herzog belichaamt het gezegde: de economie is te
Ha-Joon Chang, en de Duits-Amerikaanse filosoof Susan Neiman.
belangrijk om aan economen over te laten. Als filosoof
De pandemie had helder aangetoond welke beroepen en sectoheeft ze het haar werk gemaakt kritisch na te denken over de
ren in een samenleving van groot belang zijn, waaronhuidige economische structuren. ‘Ik heb zelf ook economie gestuder met name de gezondheidszorg en de voedselvoorziedeerd, omdat ik de dingen niet alleen vanuit een filosofisch perspecning. Maar in de ogen van Lisa Herzog en de haren slaagt de
tief wilde begrijpen, maar ook een realistische kijk wilde hebben.
kapitalistische vrije markt er niet in om juist de beroepen die
Ik kwam erachter dat de economie vol modellen zit die in wezen
we echt nodig hebben voldoende prestige en beloning te geven.
ideologieën zijn, omdat de onderliggende aannames niet houdbaar
Dat moet anders, vindt zij. Daarom stelt het manifest dat arbeid
zijn. Dus mijn bijdrage aan de meer activisniet langer gezien kan worden als kooptische kant van mijn werk is het slaan van
waar en dat bijvoorbeeld de gezondheidsLisa Herzog (1983) is sinds 2019 hooggaten in die economische aannames die
zorg ‘ontmarkt’ moet worden. Ook wordt
leraar Politieke Filosofie aan de RUG. De
mensen hebben. In een ideale wereld zou
gepleit voor democratisering van de werkDuitse studeerde economie, filosofie en
dit gedaan worden vanuit het economische
plek. Ondernemingsraden hebben te weinig
politieke theorie in München en Oxford, en
veld zelf, maar daar zie je veel mainstream
macht. Voortaan moeten werknemers meewerkte aan de universiteiten van St. Gallen,
denken dat zich verschanst heeft in methobepalen welke CEO aan het roer staat, hoe
Frankfurt, Stanford en de TU Munich. Haar
dologieën. Veel kritiek op het economische
winst wordt verdeeld en welke richting een
meest recente Engelstalige boek Reclaiming
denken komt uit de velden van de sociologie,
bedrijf inslaat.
the System (2018) verscheen bij Oxford
de psychologie, de geografie en de filosofie.
University Press. Hierin bekeek ze de
Democratisering werkplek
Dat is de academische omgeving waarin ik
organisatorische
machinerie
van
moderne
De democratisering van de werkplek is
me beweeg.’
bedrijven en de plek die loonarbeid inneemt.
niet toevallig ook het zwaartepunt van het
Ze beschreef hoe meer zeggenschap voor
Manifest
politiek-filosofisch onderzoek dat Herzog
de werknemer de basis kan zijn voor een
Het woord ‘activistisch’ viel. Dat is niet
in 2022 wil beginnen. ‘Eigenlijk is het een
rechtvaardiger bedrijfsstructuur, die wellicht
onterecht. Vorig jaar mei, te midden van
empirische puzzel waarom er niet meer coöbeter kan anticiperen op de grote
de coronapandemie, publiceerde Herzog
peraties bestaan, waarin eigenaren en werkuitdagingen van deze tijd als de omgang
met zeven andere internationale geestesnemers in wezen dezelfde groep zijn en
met de klimaatverandering.
wetenschappers in 43 dag- en weekbladen
samen beslissen hoe het bedrijf gerund
een manifest voor de democratisering van
wordt. Talloze filosofen, minstens beginnend
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Constant, serie New Babylon,
Kunstmuseum Den Haag

‘Als veel mensen ons
economisch syteem ervaren
als oneerlijk en ongelijk,
betekent dat een risico voor
de democratie’

bij John Stuart Mill in de negentiende eeuw, dachten dat de coöperatie het
model van de toekomst werd. Dat is een
meer democratische en liberale manier
van werken dan als je kapitaal aan de
ene kant hebt en arbeid aan de andere,
met alle conflicten die daarbij horen. Ik
wil graag de horizon verbreden van het denken over democratische
werkplekken door ook te kijken naar mogelijke modellen in nietWesterse samenlevingen en pogingen uit het verleden te onderzoeken.’
‘Beginnend aan het eind van de achttiende eeuw en gedurende de
negentiende eeuw zijn er verschillende pogingen gedaan om werk
anders te organiseren,’ vertelt ze. ‘Daarna verstilde dat. In het Westen
zijn we blijven hangen bij vennootschappen en andere bedrijfsmodellen. Economen zijn er lang vanuit gegaan dat dat zo is omdat
die bedrijfsmodellen het meest efficiënt zijn. Maar als je vanuit een
meer politiek-economisch perspectief kijkt, met oog voor de machtsrelaties, wordt het duidelijk dat werknemers niet altijd de kans hebben gehad om hun eigen structuren te organiseren. Hierover is dus
niet het laatste woord gezegd. De coöperaties die nu al bestaan, zijn
behoorlijk efficiënt en overleven best lang.’

Veel onzekere banen
Maar wat is de urgentie om hierover na te denken? ‘Als je kijkt naar
landen als Nederland of Duitsland kun je denken: het gaat niet zo
slecht, we hebben sterke vakbonden, we zijn beschermd. Maar dat
is slechts een halve waarheid,’ reageert Herzog. ‘Er bestaan momenteel veel onzekere banen. Veel banen zijn niet eens echt banen,
omdat mensen formeel onderaannemer zijn van online platformen.
Er bestaat enig empirisch onderzoek dat laat zien dat als men-

‘

sen geen zeggenschap ervaren in hun
baan, als ze niet de mogelijkheid hebben
iets te veranderen of zich uit te spreken, dat er een correlatie bestaat met
hun bredere democratische houding.
Daarom denk ik dat als we spreken over
een crisis in de democratie, we ook moeten kijken hoe onze economische systemen veranderd zijn. En dat
we er oog voor moeten krijgen dat mensen niet meer echt het gevoel
hebben dat ze grip op hun eigen leven hebben en dat ze afhankelijk
zijn geworden van onzeker werk. Mijn vermoeden is dat dit een
voedingsbodem is voor een mogelijke populist die zegt: ik zal ons
land wel verdedigen tegen de internationale bedrijven, zoals Trump
dat heeft gedaan. Mijn idee is dat er een samenhang bestaat tussen
de manier waarop ons politieke systeem wordt gerund en hoe ons
economisch systeem in elkaar zit. Als veel mensen ons economisch
systeem ervaren als oneerlijk en ongelijk, dan betekent dat een risico
voor de democratie.’

Voors en tegens
‘Het onderwerp “werk” maakt nu een enorme comeback in de filosofie,’ vertelt Herzog. Op basis van het manifest van vorig jaar is ze
betrokken bij een internationale conferentie die gepland staat voor
oktober. ‘Als politiek filosoof is het inherent na te denken over onderwerpen die verbonden zijn aan waarden en standpunten. Ik zou mijn
activisme niet de collegezaal binnen brengen. Tijdens het doceren
moet ik verschillende standpunten presenteren, voors en tegens
laten zien, en niemand proberen te bekeren. Tegelijkertijd denk ik
dat het belangrijk is dat onderzoekers een positie innemen in het
publieke debat en zich over zaken uitspreken.’

WELL-BEHAVED WOMEN RARELY MAKE HISTORY

’

(LAUREL THATCHER ULRICH)

STELLING GERDINE VON MEIJENFELDT MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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MARINKA MASSÉUS

Uit de serie Silent Voices –
Dutch Masters
Alumna bedrijfskunde Marinka Masséus
ontwikkelde zich na haar studie tot een
gelauwerd fotograaf. Ze won onder meer
de Zilveren Camera 2017 en de Sony World
Photography Awards 2019. Een van de
belangrijke thema’s in haar werk is
gender(on)gelijkheid.
www.marinkamasseus.com
www.instagram.com/marinkamasseus

Alettajaar
In 1871, 150 jaar geleden, was Aletta Jacobs
de eerste vrouw in Nederland die zich als
volwaardig studente mocht inschrijven bij
een Nederlandse universiteit. Om haar te
eren als (inter)nationaal voorvechtster van
vrouwenrechten is er dit jaar in Groningen
het Alettajaar, met daarbij in het bijzonder
aandacht voor de positie van vrouwen in de
wetenschap. Op het programma staan onder
meer podcasts, een stadswandeling en, later
dit jaar, geschreven portretjes van bijzondere
alumnae op alumniwebsite www.rug.nl/alumni.
Van Marianne Joëls, RUG-hoogleraar
neurobiologie, decaan van de Faculteit
Medische Wetenschappen en RvB-lid UMCG,
verscheen het boek Baanbreeksters – Twaalf
vrouwen over hun weg naar de top, interviews
met vrouwen als Vera Pauw, Jeltje van
Nieuwenhoven en onze rector magnificus
Ciska Wijmenga.
(lees ook: www.ukrant.nl/magazine/
een-tegenslag-hoeft-niet-fataal-te-zijn).
Meer informatie over het Alettajaar:
www.rug.nl/alettajaar

‘

IN EEN WERELD VOL TONEEL IS HET DE KUNST OM ECHT TE BLIJVEN

’

STELLING JORIEN WOOLDERINK FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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Hoe zou het zijn als onze drie Noordelijke provincies een mooie, duurzame toekomst kregen?
Geïnspireerd door de kathedralenbouwers vroegen trekvogelecoloog Theunis Piersma en
bestuurskundige Caspar van den Berg zich gezamenlijk af: Wat kun je in je leven doen
waarvoor toekomstige generaties je dankbaar zullen zijn?

Gestaag bouwen aan een
duurzaam Noord-Nederland
KARIN DE MIK

TERP 10 COMMUNICATIE

ONDERZOEK

H

et klimaat verandert, de biodiversiteit verschraalt en delen
van Noord-Nederland vergrijzen. Om al die problemen te
lijf te gaan is een duurzame langetermijnvisie nodig. Een
visie waarbij economie en ecologie samengaan en een die
verder reikt dan 2030, stellen RUG-hoogleraren Caspar van den Berg
en Theunis Piersma.

WWW.RUG.NL/STAFF/C.F.VAN.DEN.BERG
WWW.RUG.NL/INBEELD-PIERSMA

De vraag is hóé het Noorden de komende zestig jaar toekomstbestendig duurzaam kan worden. Zowel wat betreft het landschap met zijn
flora en fauna als zijn inwoners. Van den Berg: ‘We bedoelen dat er
zowel materiële als immateriële welvaart is. Kort gezegd: dat het hier
fijn wonen en werken is in een gezonde omgeving.’ Een omgeving
waarin de soortenrijkdom versterkt wordt en het open landschap
blijft bestaan. Waar gezond voedsel wordt geproduceerd, zonder
gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En een regio waar
burgers en boeren een goede boterham kunnen verdienen.

FOTO PHIL NIJHUIS

FOTO IVAR PEL/NWO

Kathedralen

Caspar van den Berg (1980)
is hoogleraar Bestuurskunde aan
de Faculteit Campus Fryslân van
de RUG. In 2011 promoveerde hij
aan de Universiteit Leiden en won
de Van Poelje Jaarprijs voor de
beste dissertatie in de bestuurswetenschappen in Nederland en
Vlaanderen. In 2013-2014 was
hij visiting research fellow aan
Princeton University. Van den
Berg is lid van de Raad voor het
Openbaar Bestuur en Decaan
van de opleiding Metropool bij de
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Zijn laatste boek was
Policy Consultancy in Comparative
Perspective (2020).
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Theunis Piersma (1958) is
hoogleraar Trekvogelecologie aan
de RUG. Als waddenbioloog is hij
tevens verbonden aan het NIOZ
op Texel. Wereldwijd doet hij
onderzoek naar de stand van
vijftien trekvogelpopulaties
(waaronder grutto’s en lepelaars
in Nederland). In 2014 won hij de
Spinoza Premie van NWO en in
2020 (als eerste niet-Brit) de
Godman-Salvin medal van de
British Ornithologists’ Union. Hij
schreef meer dan 600 wetenschappelijke artikelen en zo’n twintig
boeken. Met Thomas Oudman
schreef hij De ontsnapping van de
natuur. Een nieuwe kijk op kennis
(2018), en in april van dit jaar
verscheen Sinagote. Het levensverhaal van een lepelaar, dat hij
samen met zijn partner, medealumna biologie en onderzoekster
Petra de Goeij schreef.

Hoe je zo’n langetermijnvisie vorm geeft? Kijk daarbij verder dan je
eigen leven, adviseren ze. Het recente boek De goede voorouder van
Roman Krznaric inspireert hen daarbij. ‘De bouw van kathedralen in de middeleeuwen duurde decennia,’ licht Van den Berg toe.
‘Bouwers zagen zelf meestal niet het eindresultaat van hun ontwerp.
Zo moeten ook wij naar onze toekomst kijken. Wat kun je in je leven
doen, waarvoor toekomstige generaties je dankbaar zullen zijn? Wie
systeemverandering wil, moet niet met een beleidsplannetje voor
tussen nu en vier jaar komen.’
Integraliteit is daarbij het parool, onderstrepen beiden. Pak problemen in samenhang aan, zowel beleidsmatig als wetenschappelijk.
‘Onze vakgebieden staan misschien ver van elkaar af, maar we
vinden elkaar in ons streven naar hetzelfde doel: een duurzame
toekomst,’ verklaren ze. Vraagstukken zouden veel meer aan elkaar
gekoppeld moeten worden.

Lelylijn
Als voorbeeld noemt Van den Berg de aanleg van de door de noordelijke provinciebesturen vurig gewenste Lelylijn, de snellere treinverbinding tussen Groningen en Amsterdam. ‘Je denkt: hoe kun je
daar tegen zijn. Zo’n spoorverbinding ontsluit het gebied toch? En nu
het politieke ijzer heet is, snap ik de haast ook. Maar de Lelylijn zou
juist het sluitstuk moeten zijn van een goede discussie over hoe de
toekomst van Noord-Nederland er zowel economisch als ecologisch
over 30 jaar moet uitzien. Beslis pas daarná welke infraverbinding
daarbij past. De Lelylijn moet geen doel op zich zijn, maar een faciliterend middel voor een integrale toekomstvisie. Heb je die visie niet,
dan is het afwachten of die spoorverbinding aan het goede bijdraagt.’
Het aanbod van de Noordelijke provinciebesturen om in ruil voor de
Lelylijn honderdduizend extra woningen te bouwen, vindt hij daarom
weliswaar begrijpelijk maar ook ‘weinig inspirerend.’ ‘De gedachte is:

Vakantiekerk Oosterwierum/Easterwierrum
www.ievers.nl

als we zo en zoveel miljard van Den Haag krijgen komt het wel goed.
Maar wat komt goed? En hoe voorkom je ongunstige neveneffecten?’

Doodlopend
Aan een integrale aanpak is ongelooflijk veel behoefte, menen ze.
Piersma: ‘Je kunt niet zorgen dat de leefbaarheid in de kleine dorpen
overeind blijft zonder na te denken over wat voor banen die mensen
dan moeten hebben. En de populaties van boerenlandvogels als
grutto en veldleeuwerik kunnen alleen groeien, wanneer melkveehouders op een ander manier dan nu een goede boterham kunnen
verdienen,’ meent hij.
De trekvogelecoloog wijdt zich al bijna twintig jaar aan onderzoek
naar kemphanen en grutto’s. ‘Kemphanen zijn vrijwel uitgestorven.
Grutto’s dalen gestaag in aantal, omdat er te weinig kuikens groot
worden. Dit kun je niet los zien van wat de intensieve landbouw met
bodem, water en biodiversiteit heeft gedaan,’ stelt hij. ‘De intensivering van de landbouw gaat nog steeds door, al proberen allerlei organisaties en boeren het tij te keren. Ik ben er inmiddels van overtuigd
dat de industriële landbouw een doodlopende weg is. Gelukkig zijn er
prima alternatieven, maar die hebben nog geen goed verdienmodel.
Althans niet op de schaal waar we naartoe moeten.’
Volgens beiden moeten er daarom verhalen verteld worden, over hoe
de wereld er ook uit kan zien. ‘Daar is behoefte aan. Er zal gekeken
moeten worden naar prikkels die bewoners nodig hebben om te zien
dat ook hun belang gediend is bij een gezonde en duurzame toekomst. Dan moet je doorvragen wat mensen echt beweegt en wat ze
belangrijk vinden. Die gesprekken zijn noodzakelijke stappen om te
komen tot een oplossing.’

vult aan: ‘De grutto is de boodschapper, de kanarie in de kolenmijn
die aangeeft hoe het met de vitaliteit van een gebied gesteld is.’ De
boer daar alleen op aanspreken werkt niet, stellen beiden. ‘Die is deel
van een grotere keten, van leenbanken en mestfabrieken tot zuivelfabrieken en supermarktketens. Met aan het eind van de keten de
consument. Daarom gaat de landbouwtransitie en het halen van de
stikstofdoelen ons allemaal aan.’ Piersma fel: ‘De overheid verdedigt
de grote bedrijven. Dorpen gaan naar de bliksem door de intensieve
landbouw, waardoor het onaantrekkelijk wordt om in zo’n gebied te
wonen. Sterker: het is misschien wel gevaarlijk. Van de week zag ik
weer een boer die glyfosaat over zijn land sproeide. Ik zit erover in dat
dit alleen gebeurt omdat hij met deze werkwijze goed verdient. En
daarnaast ook de kunstmestfabriek in Terneuzen, Bayer/Monsanto
en de haven van Rotterdam.’

Coöperatie

Piersma ziet de dalende gruttostand niet als natuurbeschermingsprobleem, maar als een maatschappelijk probleem. Van den Berg

Vaak wordt gewezen naar de consument, die niet bereid is iets meer
te betalen voor biologische ‘gruttomelk’. Maar dat vindt Van den Berg
te gemakkelijk gedacht. ‘Niet iedereen heeft de kennis of simpelweg
het geld om die keuze te maken.’ Wat burgers bijvoorbeeld kunnen
doen, is zich coöperatief organiseren. ‘Vijfhonderd huishoudens zouden een natuurinclusieve boerderij kunnen oprichten en daar hun
voedsel van afnemen. Vanuit de drijfveer: wij houden van dit gebied,
wonen hier fijn en zijn gehecht aan het landschap en de open ruimte.
En we willen dat over zeven generaties mensen dat ook nog kunnen.
Om die reden kopen we lokaal voedsel. De overheid zou dit fiscaal
bijvoorbeeld aantrekkelijk kunnen maken.’

‘

’

Glyfosaat

THE COMBINATION OF KNOWLEDGE AND UNPREDICTABILITY MAKES SCIENCE BEAUTIFUL
STELLING SHUO YANG FACULTY SCIENCE ENGINEERING
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Veel alumni in Tweede Kamer
Maar liefst tien procent van de Tweede-Kamerleden studeerde ooit af in Groningen. Deze
vijftien RUG-alumni vormen een onevenredig
groot deel van ons parlement, constateert Thijs
Fens in de UKrant: WWW.UKRANT.NL/RUG-ISHOFLEVERANCIER-VAN-DE-TWEEDE-KAMER . Wij wensen
de ‘Groningse’ Kamerleden veel succes in de
komende vier jaar en hopen dat ook Broerstraat 5 voor hen een inspiratiebron zal zijn.

‘Wie goed doet,
goed ontmoet’.
Klopt dit
spreekwoord
eigenlijk wel?
Leden van de
Young Academy
Groningen (YAG)
van allerlei
vakgebieden
namen er ruim
20 onder de
loep. Zo ontstond Achterhaalde waarheid? Zin
en onzin van spreekwoorden. In dit interdisciplinaire en fraai vormgegeven populairwetenschappelijke boek geven ze bovendien tips hoe
de lezer in eigen kring het waarheidsgehalte
van elk spreekwoord kan testen. Het boek, met
een voorwoord van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, verschijnt begin september.
WWW.INBOEKVORM.NL

Ben Feringa Fonds
Toen RUG-alumnus en –hoogleraar Ben Feringa
(1951) in 2016 in Stockholm de Nobelprijs
ontving, nam hij zich voor de maatschappelijke
waardering voor wetenschap nóg meer te
vergroten. ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn
belangrijkste taak.’ Zijn missie kreeg een nieuwe
impuls met de oprichting van het Ben Feringa
Fonds.
WWW.RUG.NL/MAGAZINE-BENFERINGAFONDS

Gastschrijver Mathijs Deen
Schrijver en documentaire- en radiomaker
Mathijs Deen (1962) is komend studiejaar de
gastschrijver van de RUG. Naast (werk)colleges
aan studenten zal de alumnus Nederlands en
voormalig RUG-docent ook enkele openbare
colleges geven.
WWW.RUG.NL/GASTSCHRIJVER-MATHIJSDEEN
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Spreekwoorden getest

Achtergrond Nederlandse
Molukkers
In 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over voormalig Nederlands-Indië
over aan de Verenigde Staten van
Indonesië. Al gauw hief president
Soekarno tegen de afspraken in de
federatieve structuur op en stichtte de
Republiek Indonesië. De Molukse eilanden
verzetten zich hiertegen en verklaarden
zich in 1950 onafhankelijk van Indonesië.
De Republiek der Zuid-Molukken, in
het Maleis Republik Maluku Selatan
(RMS), werd opgericht. Daarop volgde
een gewelddadige bezetting van de
Molukse eilanden door het Indonesische
leger. De Nederlandse regering
greep niet in en bracht de Molukse
militairen van het opgeheven Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) over
naar Nederland. Bij aankomst werden ze
ontslagen en in woonoorden gehuisvest.
Sommige daarvan waren voormalige
concentratiekampen. In totaal kwamen
er zo’n 12.500 militairen en hun gezinnen
naar Nederland. Het verblijf zou een
verblijf van zes maanden zijn, maar al
gauw bleek dat er van terugkeer geen
sprake was.

SARA PLAT

Strijder voor een vrij
Zuid-Molukken
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat het eerste schip met Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen
arriveerde in Nederland. Onder hen waren ook de ouders van alumnus geschiedenis Willem Sopacua (64).
Over deze geschiedenis van zijn volk (zie ook kader hiernaast) is hij zeer uitgesproken.

‘D

e excuses van koning WillemAlexander vorig jaar aan
president
Widodo
van
Indonesië maakten me echt
boos. Onze ouders en vele generaties voor
hen zijn schandalig behandeld. Mede dankzij
Nederland is mijn volk zijn onafhankelijkheid
kwijtgeraakt. Hier zijn nooit excuses voor
aangeboden!’ Sopacua vindt, en met hem veel
Molukkers, dat Nederland zijn best had moeten
doen voor een vrij Zuid-Molukken. Daar wilde
Nederland na de onafhankelijkheidsstrijd van
Indonesië, ook door internationale druk, zijn
vingers niet aan branden.
De eerste generatie Molukkers had veel
traumatische ervaringen meegemaakt. ‘Mijn
moeder was een heel zachtaardige vrouw.
Behalve als ze vertelde over haar zus, die bij
het binnenvallen van het Indonesische leger
op de Molukken was vermoord. Op de vlucht
neergeschoten, terwijl ze haar baby van een
week oud vasthield. Als mijn moeder daarover
vertelde, dan werd ze ronduit hatelijk.’
Willem Sopacua werd geboren en groeide
op in kamp Schattenberg, voormalig
doorgangskamp Westerbork, als vijfde in
een gezin van elf kinderen. De strijd van de
Molukkers voor een onafhankelijke Molukse

‘

Republiek was in het gezin Sopacua nooit ver
weg. ‘Mijn vader was een grote, sterke man,
een ex-militair met veel gezag, hij was voor
niemand bang. Mijn ouders, maar ook mijn
twee oudste zussen ondersteunden de strijd
actief. Het hoorde bij onze opvoeding om voor
je volk op te komen. Twee van mijn neven
waren betrokken bij de kapingen in de jaren
zeventig. Iedereen was activist, ik wist niet
beter. Dat was de tijdsgeest voor mijn gevoel.’
Sopacua is negen keer naar de Molukken
geweest. De eerste keer was in 1976, samen
met zijn moeder. Een intense ervaring. ‘Ik
werd overvallen door het gevoel van: je bent
thuis. Dat klinkt als een cliché, maar het was
echt overdonderend. Je ziet de bergen, de
zee, al die beelden die je alleen kent uit de
verhalen. Er kwam een besef over me: hier zou
ik zijn geboren, hier zou ik zijn opgegroeid. Het
greep me enorm aan. Toen ik er was, viel me
nog iets op. Ik had nog nooit ergens zo veel
politie en, in dit geval Indonesische, militairen
op straat gezien. We hadden bijvoorbeeld
speciale brieven van de politie nodig om
ons te verplaatsen van het ene naar het
andere eiland. Bij aankomst moesten we ons
meteen bij de politie melden. De controle was
verstikkend, ik ervoer de bezetting.’

ALL MUSHROOMS ARE EDIBLE, BUT SOME OF THEM ONLY ONCE

’

In 1983 begon Sopacua in Groningen met
een studie geschiedenis, gedreven om meer
te begrijpen over de positie van zijn volk. ‘Ik
leefde in twee werelden. In mijn ene leven
was ik student in een Nederlandse omgeving.
Ik volleybalde, had een bijbaan. Aan de
andere kant was er telkens het leed van ons
volk, de vrijheidsstrijd, mijn Molukker-zijn.’
Sopacua raakte in 2004 betrokken bij de
regering in ballingschap van de Republiek
der Zuid-Molukken (de RMS), die opereerde
vanuit Nederland. Eerst als minister van
Binnenlandse Zaken en uiteindelijk als vicepresident. ‘Het was complex werk, vanwege
de fysieke afstand.’
In 2016 stopte Sopacua met zijn werk voor
de RMS-regering. Hij stelde een bucketlist
op van andere dingen die hij nog wil doen.
Daarop staan onder andere het noorderlicht
zien, wandelen in Schotland en Italiaans leren
koken. Maar de strijd is nog niet gestreden. Hij
is bezig een boek te schrijven over het geheime
beleid van Nederland en Indonesië om de strijd
van de Zuid-Molukkers te breken. De basis van
zijn boek is zijn doctoraalscriptie getiteld De
geheime akkoorden van Wassenaar. ‘Ik wil iets
zinvols achterlaten. Mijn verlangen is en blijft:
een vrij Zuid-Molukken meemaken. Daar ga ik
voor.’

(OLD PROVERB)

STELLING GREG HUGENHOLTZ MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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Hoe beïnvloedbaar zijn we eigenlijk? Wanneer nemen we informatie klakkeloos aan en wanneer schakelen
we onze bullshit-radar in? Actuele vragen in deze tijden van misleidende reclame, fake news en
desinformatie over het coronavirus. Hoogleraar Bob Fennis kreeg afgelopen voorjaar een grote
NWO-subsidie om onderzoek te doen naar dit onderwerp.

Hoe ons te wapenen
tegen misleiding

KIRSTEN OTTEN

SANDER KONING/ANP/HOLLANDSE HOOGTE

Om maar gelijk met de deur in huis te
vallen: hoe beïnvloedbaar is professor
Fennis zelf?
‘Verschrikkelijk, ik ben de meest goedgelovige jongen die er bestaat. Ik zeg overal
ja tegen… Ik heb hier kasten vol producten
staan die ik niet gebruik, maar waarvan
ik ooit dacht dat ik ze moest hebben. En
dat terwijl ik al 25 jaar onderzoek doe naar
beïnvloeding!’

Heb je daar een verklaring voor?
‘Nou, nog niet volledig onderbouwd, want
daar gaan Kai Epstude en ik, samen met ons
team, de komende jaren aan de hand van
experimenten onderzoek naar doen. Maar er
zijn sociaalpsychologische theorieën die van
toepassing zijn op dit onderwerp en die we in
ons onderzoek zeker zullen gaan gebruiken.’

Kun je daar een voorbeeld van geven?
‘Een belangrijke is de zogenaamde truthbias, het waarheidsvooroordeel: de menselijke neiging om alle informatie die je onder
ogen krijgt in eerste instantie te accepteren.
Pas in tweede instantie bedenk je misschien
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dat je iets moet betwijfelen, misschien zelfs
afwijzen. Maar dan sta je al met 1-0 achter.
Dit is nauw verwant aan het System 1 (automatische brein) System 2 (bewuste brein)
Thinking: in het dagelijks leven beoordeel je
nieuwe situaties supersnel, als in een reflex.
Als je de tijd én de motivatie hebt om dat
oordeel vervolgens rustig te overdenken, kun
je erop terugkomen. Maar helaas, die tijd en
motivatie ontbreken vaak. Uitgaand van het
waarheidsvooroordeel kunnen we ervan uitgaan dat er in ons aller systemen veel valse
informatie rondzweeft die niet gecorrigeerd
wordt.’

En zo groeit de voorraad onbruikbare
spullen in je kast?
‘Of veel ernstiger: je belandt in een “bubbel”
waarin het bon ton is om te denken dat je
met het coronavaccin gechipt wordt, of je
ontwikkelt je tot boze Trump-aanhanger die
roept dat de verkiezingen gesaboteerd zijn.
Of je raakt verstrikt in een vervelende financiële constructie. Vanuit die situatie moet
het rationele brein opboksen tegen het al
gevestigde oordeel.’

WWW.RUG.NL/INBEELD-BFENNIS

Wat is het doel van jullie onderzoek?
‘We willen – op basis van sociaal-psychologische theorievorming – een praktisch inzetbaar model ontwikkelen en testen, dat
kan voorspellen wanneer we meer en juist
minder beïnvloedbaar zijn. Goedgelovigheid
tegenover scepticisme, daar gaat het over.
Daarnaast willen we onderzoeken hoe we ons
effectief tegen misleiding kunnen wapenen.’

Is die mate van beïnvloedbaarheid
vooral een karakterkwestie?
‘Bepaalde persoonlijkheidskenmerken spelen zeker een rol. Ik heb een paar jaar geleden – in een erg leuk onderzoek naar pseudoprofound bullshit in marketing – gekeken

in hoeverre mensen openstaan voor nieuwe
informatie. Mensen die daar sterk toe neigen, leven doorgaans zonder vooroordelen,
nemen geen shortcuts in hun denken, denken niet in stereotypen, nemen de tijd en de
ruimte om dingen te overwegen. Zij omarmen ook makkelijk obscuurdere informatie,
die voor anderen misschien bedreigend is.
Normaal gesproken vinden we openheid een
heel mooie eigenschap, maar die heeft dus
ook een keerzijde, want ook bullshit heeft
vrij toegang. Ik zie het in mijn eigen vriendenkring: mensen die uitblinken in tolerantie, weldenkendheid en openheid, die nu
tenderen naar die Covid-onwaarheden. Hun
luiken staan altijd open, dus ook hiervoor.’

En verder?
‘Ook in de boodschap zelf kunnen factoren
zitten die ervoor zorgen dat je geneigd bent
de boodschap te geloven. Het veinzen van
een conclusie is een krachtige stijlfiguur,
ongeacht of deze hout snijdt. Bij woorden
als dus, ergo, derhalve denken veel mensen
automatisch: o ja, zal wel kloppen. Hetzelfde
geldt voor een foto bij een bericht of een
claim: ook als die foto feitelijk niets te maken
heeft met het bericht, maakt het de boodschap aannemelijker. Een foto legt iets vast
dat werkelijk bestaat, daardoor ontstaat de
suggestie van waarheid die afstraalt als een

soort halo op de claim of het artikel. De foto
is een feit, daarmee is de uitspraak een feit.
En zo zijn er nog veel meer dingen te bedenken. Die gaan we onderzoeken en in een
dynamisch kader plaatsen waaruit moet blijken welke factoren in boodschappen ervoor
zorgen dat mensen snel of minder snel overtuigd zijn.’

was bijna een staatsgreep op basis van desinformatie. Maar ook die QAnon-flauwekul,
pizzagate… Er lijken soms geen grenzen aan
de waanzin die mensen gewoon slikken. En
de impact is gigantisch. Aan de andere kant
kunnen mensen wel degelijk alert en sceptisch zijn, maar dat zie je eigenlijk niet terug
in de beeldvorming. In ons project willen we
beide kanten belichten.’

Bob Fennis (1968) studeerde communicatiekunde in Nijmegen en sociale psychologie
in Utrecht, waar hij ook promoveerde. Sinds
2010 is hij hoogleraar Consumentengedrag
bij de vakgroep Marketing van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde van de RUG, waar
hij zijn onderzoek onder meer richt op de
werking van marketingcommunicatie, vooral
op onbewuste beïnvloeding van consumenten. Met collega Kai Epstude (Faculteit
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)
kreeg hij een NWO-subsidie van ruim 300.000
euro om onderzoek te doen naar onze
‘gullibilty’, onze beïnvloedbaarheid in uiteenlopende situaties. Het gaat in september
van start, in samenwerking met een promovendus en internationale kopstukken Richard
Petty (Ohio State University) en Dolores
Albarracin (University of Illinois).

matie en valse claims. De schaamteloosheid
waarmee onware claims worden gedaan, en
de grote brokken die ervan komen, zijn wel
echt onlosmakelijk verbonden met deze tijd.
Neem de bestorming van het Capitool, dat

Heb je al een idee hóe je mensen zou
kunnen wapenen?
‘Door niet alleen te kijken naar beïnvloedbaarheid maar ook naar wanneer de kritische
radar aangaat, willen we haakjes proberen te
creëren die we kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van interventies om mensen weerbaarder te maken. We moeten uitvinden
wat de psychologische kurken zijn waarop
weerbaarheid drijft en proberen die te vertalen naar een praktisch inzetbare tool. In het
verleden heb ik al eens onderzoek gedaan
naar beïnvloedingswaarschuwingen. Het
werkt als een tierelier als je zegt: oppassen,
want zo dadelijk… Dan gaan de hakken gelijk
in het zand. Zo’n automatische alert is heel
makkelijk in te voegen in online berichtgeving waarin bepaalde verdachte stijlfiguren
worden gebruikt, Twitter experimenteert er
al een beetje mee.
Als ik nu al een aanbeveling zou moeten
doen – maar dit is heel erg voor de muziek
uitlopen – dan denk ik dat het veel beter is
permanent je kritische radar aan te hebben
staan, dan telkens achter de feiten aan te
lopen. Als de luiken per definitie dicht zijn, is
dat vanuit dit perspectief veel veiliger. Maar
ja, vermoedelijk ook onwerkbaar en niet in
overeenstemming met de menselijke natuur,
want die initiële openheid die is er nou eenmaal. Afijn, zoals je merkt hebben we nog
aardig wat te doen de komende jaren!’

Je zegt mensen te willen wapenen
tegen misleiding. Is dat echt nodig en
is misleiding niet iets van alle tijden?
‘Misleiding is op zich niets nieuws, maar
met de groeiende online component in onze
levens zien we een enorme toename van
misleidende reclame, fake news, desinfor-

‘

BE THANKFUL AND SCEPTIC WHEN SOMETHING THAT CAN GO WRONG, IS NOT GOING WRONG
STELLING CHARISSA ROOSSIEN MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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ALUMNI ACTIEF

VOLG ONS OP

Alumni – University of Groningen

Alumni – University of Groningen

Alumni – University of Groningen

alumniuniversityofgroningen

AGENDA

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

Ruimtelijke Wetenschappen
Vrijdag 3 september is er, online of op locatie,
een alumnidag Ruimtelijke Wetenschappen in
het kader van het 12e lustrum van Ibn Battuta.
Het thema is ‘Cosmopolitan’. Binnenkort meer
informatie op WWW.PROFESSORKEUNINGVERENIGING.
NL .

Groningen Graduate Schools
Jonge onderzoekers, ondernemers, ambtenaren en (non)profit-professionals kunnen elkaar
op vrijdag 10 september (online) ontmoeten
tijdens de meet & greet van de Groningen
Graduate Schools om te praten over duurzaamheid en samenwerking. WWW.RUG.NL/EDUCATION/
PHD-PROGRAMMES .

Gezocht: enthousiaste alumni voor
een ‘Fryske alumni sirkel’
Samen met Campus Fryslan wil de afdeling
Alumnirelaties en Fondsenwerving een netwerk
oprichten van oud-studenten die wonen of
werken in Friesland. De eerste bijeenkomst is op
woensdag 13 oktober in De Pleats in Bergum
(zie de agenda hiernaast). Lijkt het je leuk
activiteiten te organiseren of lid te worden van
de Fryske alumnicommissie? Neem dan contact
met ons op via ALUMNI@RUG.NL

Onderwijskunde
De AVOG (Alumnivereniging Onderwijskunde)
organiseert 30 september een alumni-activiteit.
FOTO DIEGO MORENO – 'IN YOUR HANDS' UIT DE SERIE
‘MALIGN INFLUENCES’

Noorderlicht Fotofestival
Van 7 augustus t/m 3 oktober vindt op enkele
plekken in Groningen en Friesland, waaronder
de Der Aa-kerk in Groningen, het Noorderlicht
Internationaal Fotofestival plaats. Thema is dit
jaar ‘The Makeable Mind’, oftewel wat is nog
werkelijkheid en welke rol spelen beeldtechnologieën, communicatiemedia en (burger)journalistiek op ons denken hierover?
WWW.NOORDERLICHT.COM

International Alumni Ambassadors
Een nieuwe lichting van twintig internationale
studenten die binnenkort hun opleiding afronden, treden het komende jaar overal ter wereld
op als ambassadeur voor onze universiteit. De
International Alumni Ambassadors zullen hun
ervaringen in Groningen delen met iedereen
die interesse heeft, van aankomend student tot
alumnus en van bedrijf tot kennisinstelling. Op
WWW.RUG.NL/ALUMNI/AMBASSADORS stellen ze zich
voor.
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Psychologie alumni blogpost
Mindwise, het online
blog platform van de
afdeling psychologie
van de RUG, is samen
met het Psychology
Alumni Relations Office
een driemaandelijkse
blogpostserie gestart.
Bedoeling is de huidige studenten te voeden
met verhalen over het leven na het afstuderen.
Basispsycholoog Bianca Faur, die in 2019 haar
master behaalde, beet het spits af. Haar verhaal
is te lezen op WWW.MINDWISE-GRONINGEN.NL .
Daar vind je ook heel veel andere interessante
blogs over psychologisch onderzoek en onderwijs uit Groningen en deskundige meningen
over actuele zaken.

Friesland
Woensdag 13 oktober is er een alumni-avond
in De Pleats in Bergum over 150 jaar Aletta
Jacobs. Met onder meer rector magnificus Cisca
Wijmenga en de alumni ondernemer en gastvrijheidseconoom Geesje Duursma en schrijver/
journalist Maarten Huygen (Het nut van de man).

Nieuwsbrief
Omdat het lastig is in Broerstraat 5 recent
nieuws en actuele activiteiten op te nemen,
is er nu ook een digitale nieuwsbrief. Krijg je
deze nieuwsbrief nog niet, maar wil je hem
graag toegestuurd krijgen? Of wil je hem
juist liever niet langer ontvangen? Geef het
aan ons door via
www.rug.nl/alumni/preferences
of alumni@rug.nl.

Daphne Hogeweg (40) is schaapsherder. ‘Mensen denken dat dieren dom zijn.
Maar als je echt goed op ze let, beter kijkt, dan zie je dat ze vaak slimmer zijn dan mensen.’

‘Als ik de weg kwijt ben en onzeker
lijk, dan zijn ze zo weg’

‘I

k was als kind al gek van dieren. Er
zijn in onze familie tal van verhalen
over dat ik kwijt was. Dan was
ik naaktslakken aan het helpen
oversteken bijvoorbeeld. Ik ben opgegroeid in
Amsterdam, daar was ik soms overprikkeld.
Door contact met dieren kwam ik tot
rust.’ Daphne Hogeweg studeerde sociale
geschiedenis aan de RUG. Na haar bachelor
voltooide ze nog een master Photographic
Studies in Leiden. Daar werd ze opgeleid
tot wetenschappelijk museummedewerker.
‘Maar het knaagde. Ik wilde een beroep met
dieren, maar dan wel iets waar dieren geen
geweld mee wordt aangedaan. Het werd
herder. Daarvoor gebruik je de schapen niet,
want eten doen ze toch, de hele dag door.’
Hogeweg heeft inmiddels 450 schapen,
verdeeld over twee kuddes. Eén in de
Waterleidingduinen in Noord-Holland en
één op Texel, waar ze ook woont. Samen
met haar vriend Jesse, ‘een heel stel honden,
drie paarden, twee konijnen, drie geiten
en parttime drie kinderen.’ Hogeweg en
SARA PLAT

haar kuddes worden ingehuurd door
terreinbeheerders, zoals natuurorganisaties,
overheden en ook particulieren. Die zien de
kuddes graag komen. ‘Als je maait, maai je
altijd insecten, nesten en amfibieën mee. Een
schaapskudde eet er omheen en fungeert
bovendien als taxi voor zaden en insecten,
dat is beter voor de biodiversiteit. Het zijn
eigenlijk een soort chique grasmaaiers.’
Hogeweg denkt dat je van dieren veel kunt
leren. ‘Als je je verplaatst in dieren, zie je heel
veel communicatie. Een schaap lijkt minder
gezichtsuitdrukkingen te hebben dan
roofdieren omdat hun ogen aan de zijkant
van hun kop zitten. Maar als je ze goed
bekijkt, zijn ze heel opmerkzaam en slim.
Ze helpen elkaar, ze rouwen samen, maar
hebben mij ook goed door: als ik de weg kwijt
ben en onzeker lijk, dan zijn ze zo weg.’
Samen met een coach geeft Hogeweg ook
cursussen aan leidinggevenden. Die lopen
een dag mee met de kudde. ‘Dat is vaak heel
confronterend voor de cursisten. Schapen

lopen niet zomaar mee omdat je de directeur
bent, dat naamplaatje lezen ze niet. Ik heb
weleens gehad dat de kudde als een blok
viel voor de secretaresse, en haar direct
vertrouwde. Ze stapten zo achter haar aan
de duinen door.’
Hogeweg is gelukkig met haar carrièreswitch.
‘Zeker met mooie zomeravonden. Het
schemert, de mensen zijn weg en ineens
scheren de gierzwaluwen boven de kudde
om insecten te vangen. Soms hoor je de
nachtegaal zingen, of lopen er herten langs.
Helemaal perfect is het als het net heeft
geregend. Frisgewassen gras smaakt voor
de schapen extra lekker. Schapen houden
ook enorm van berenklauw, dat groeit goed
in de zomer. Daar eten ze binnen een paar
minuten een hele bos van weg. Het geluid
dat dat maakt, een keihard gecrunch, geeft
mij veel voldoening. Voor mij als herder zijn
het wel lange dagen, want pas als het donker
is heb ik rust. Maar ik zie dan de schapen
allemaal eten met een soort grijns. Dat zijn
echt fijne momenten.’

JEROEN VAN KOOTEN

‘

WWW.VROLIJKESCHAPEN.NL

’

IF A CLUTTERED DESK IS A SIGN OF A CLUTTERED MIND, OF WHAT, THEN, IS AN EMPTY DESK A SIGN? (LAURENCE J PETER)
STELLING ESTHER MOSSEL MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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Leren op de universiteit ook na je afstuderen of pensioen? Het kan allemaal in Groningen.
Wie al een tijdje werkt en het vakgebied wil opfrissen kan bijvoorbeeld terecht bij de University Groningen
Business School. Wie ooit doceerde aan de RUG (of Hanze) kan er zich na pensionering aansluiten bij de
Senioren Academie Faculteit & Sociëteit, om te midden van voormalige collega’s colleges te volgen.
Of zelf te geven, hetzij binnen de sociëteit, hetzij bij Hoger Onderwijs voor Ouderen. Twee gedreven
docenten, Thijs Broekhuizen en Ton Schoot Uiterkamp, vertellen hierover.

Blijven leren,
Thijs Broekhuizen

N

og één keer terug in de collegebanken. Kijken hoe het Academiegebouw er nu bij staat, waar je ooit
je bul kwam ophalen. De straat
oversteken naar de Universiteitsbibliotheek.
Veel van de cursisten aan de University
Groningen Business School (UGBS) krijgen
er een warm gevoel bij, vertelt Thijs Broekhuizen. Hij is als academisch directeur en
docent verbonden aan UGBS, en ziet het vaak
gebeuren. ‘Dan hebben we pauze en hoor ik
iemand glunderend tegen een medecursist
zeggen: “Hier stond ik vroeger ook altijd.”’

Update vakgebied
De cursussen en opleidingen die de UGBS
aanbiedt – variërend van masterclasses die
een dag duren tot executive programma’s
van enkele weken en tweejarige degreeprogramma’s – zijn allemaal bedoeld voor
werkende mensen die toe zijn aan een update
van hun kennis. ‘Ze willen graag weten wat
de ontwikkelingen in hun vakgebied van de
afgelopen jaren zijn. De theorie, maar dan
wel toepasbaar in hun dagelijkse praktijk.’
Broekhuizen geeft zelf les op het gebied van
digitalisering en strategisch management,
met name bij de Executive Master of Finance
and Control.
Volgens Broekhuizen groeit de groep mensen met interesse in zo’n ‘bijspijkertraject’,
of het nu kortdurend of wat intensiever is.
‘Vroeger was de gedachte misschien dat je
na je studie als het ware klaar was, en alleen
nog leerde op de werkvloer. Nu neemt het
besef toe dat ieder vakgebied in ontwikkeling is. De boeken die je van je studie had,
zijn misschien wel meer dan 15 jaar oud, die
stroken vaak niet meer met de praktijk.’
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Carrièreswitch
Sommige cursisten zijn door hun werkgever
‘gestuurd’, bijvoorbeeld omdat ze vast zijn
gelopen in hun huidige baan. Het volgen van
een programma – colleges volgen, nieuwe
vakgenoten leren kennen, meedoen aan discussies – kan dan een beslissend duwtje
geven, merkt Broekhuizen. ‘Soms leidt zo’n
programma tot een carrièreswitch, dan ontdekt iemand dat hij of zij een heel andere
kant op wil. Dat kan ook praktisch noodzakelijk zijn. We bieden een aantal programma’s
aan op het gebied van energietransitie. Als
je in de olie werkt, kan dit het moment zijn
om de overstap te maken naar waterstof, of
zonnepanelen.’

Alumni zijn mondiger
Lesgeven aan deze groep vormt een mooie
aanvulling op de colleges die hij als universitair hoofddocent geeft aan ‘reguliere’
studenten van de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde, vertelt Broekhuizen. ‘Als je
voor academische studenten staat, is de verhouding hiërarchisch. Je kunt meer de diepte
in, maar de houding van studenten is ook
wat consumptief. Alumni zijn mondiger. Je
moet echt uitgerust aan de dag beginnen,
anders wordt het niets: ze zijn scherp en verwachten echt iets van je.’ Ook leveren alumni
meer input in de colleges, zegt Broekhuizen.
‘Ze brengen door hun werkervaring natuurlijk ook interessante verhalen mee. Die kan
ik soms weer vertellen aan academische
studenten. Je hoort weleens het verwijt dat
docenten te veel in een academische ivoren
toren zitten, maar mijn studenten weten dat
ik door de lessen voor UGBS nog veel van de
praktijk meekrijg.’

‘De boeken die je van
je studie had, zijn
misschien wel meer dan
15 jaar oud, die stroken
vaak niet meer met de
praktijk’

DORIEN VRIELING

SILVIO ZANGARINI

WWW.RUG.NL/UGBS

WWW.SASGRONINGEN.NL

blijven lesgeven
Ton Schoot Uiterkamp

‘A

ls een jong kalf in de wei’. Zo
voelde Ton Schoot Uiterkamp
zich toen hij onlangs weer college
gaf voor een groep ‘echte mensen’,
in een echte zaal. De emeritus-hoogleraar
milieukunde mag dan 77 jaar zijn, onderwijs
is nog steeds zijn grote liefde. Nog iedere dag
leest hij zijn vaktijdschriften, misschien wel
aandachtiger dan hij vroeger deed. ‘Als je op
je kont blijft zitten, gaat de zon evengoed
onder, maar jij ook.’

Senioren Academie Faculteit &
Sociëteit (SAS)

Ton Schoot Uiterkamp (l) en Thijs Broekhuizen (r)

‘Ze zijn behoorlijk
bij de les’

Die instelling kenmerkt ook de cursisten van
de Senioren Academie Faculteit & Sociëteit
(SAS) volgens Schoot Uiterkamp, die er sinds
kort voorzitter van is. De colleges van de SAS
– over allerhande onderwerpen – laagdrempelig genoeg om ze zonder voorkennis te
kunnen volgen – worden bezocht door voormalig hoogleraren, onderzoekers en docenten van de RUG en de Hanzehogeschool.
Daarnaast biedt de SAS colleges aan via
Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO). De
deelnemers zijn gepensioneerd, maar hun
interesse in de wereld om hen heen is er niet
minder om geworden. Sterker nog: ‘Ze zijn
behoorlijk bij de les. Vaak volgen ze lessen
over onderwerpen buiten hun eigen expertise, dingen waar ze vóór hun pensioen geen
tijd voor hadden.’ En ze zijn kritisch. ‘Tijdens
de pauze van een college voor academische
studenten kan ik gerust een kwartier koffiedrinken. Dat kun je bij deze groep vergeten,
die springt me op de nek. Er zijn altijd vragen
of opmerkingen.’

En siliconenborsten dan?
Vandaar dat hij niet kan wachten tot alle lessen weer ‘in het echt’ kunnen plaatsvinden,

‘

en Zoom tot het verleden behoort. ‘Lesgeven
is mensen in de ogen kijken. Dan zie je de
interesse opflakkeren, en je ziet of je uitleg landt. Het is een soort balsem voor de
ziel. Iedere docent kan je daar verhalen over
vertellen.’
Een van die verhalen van hemzelf heeft te
maken met het thema lijkbezorging. Wat
is daar de duurzaamste methode voor? Die
vraag legde hij zijn studenten eens voor.
‘Ik schetste de verschillende mogelijkheden:
cremeren, begraven, een zeemansgraf. Bij
cremeren moet er soms eerst het een en
ander uit het lichaam verwijderd worden, zei
ik, zoals een pacemaker. Een vrouw vroeg:
‘En siliconenborsten dan?’ Ik beloofde haar
dat ik het zou uitzoeken, en op de fiets terug
naar huis zat ik er nóg om te grijnzen. Het
antwoord had ik toen overigens al, want
siliconen worden afgebroken tot SiO2 – zand.
Maar die vraag van haar – daar zou ik anders
nóóit over nagedacht hebben.’

Uitgebreider en diepgaander
Blijven lesgeven en blijven leren – die twee
gaan hand in hand voor Schoot Uiterkamp.
Hij gaat ermee door zolang het kan. Dat
laatste is een disclaimer die hij graag even
toelicht. ‘Mensen denken weleens dat je, als
je eenmaal met pensioen bent, alle tijd van
de wereld hebt. Natuurlijk is mijn agenda
leger, vroeger deed ik twintig dingen en nu
misschien twee, maar wát ik doe, doe ik
uitgebreider en diepgaander. Ik doe alleen
wat ik leuk vind, en wat mijn gezondheid me
toestaat. Tegen mijn academische studenten
zeg ik altijd: ik heb veel verleden, jullie hebben veel toekomst. Het kan iedere dag afgelopen zijn, daar ben ik me zeer van bewust.
En dat versterkt het gevoel van urgentie.’

COMING TOGETHER IS A BEGINNING, STAYING TOGETHER IS PROGRESS, AND WORKING TOGETHER IS A SUCCESS
STELLING LONG MA FACULTY SCIENCE ENGINEERING

’

(HENRY FORD)
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Jeroen van der Ster

directeur-bestuurder Ambulancezorg Groningen

Mooie verhalen van een
pragmatische hbo’er
Een pragmatische hbo’er die graag mooie verhalen vertelt. Zo beschrijft Jeroen van der Ster (55 jaar) zichzelf.
Op 1 februari 2020 werd hij directeur-bestuurder van Ambulancezorg Groningen, vlak voordat de eerste coronagolf
losbarstte. Een heftige start, want al snel reden zijn ambulances af en aan om coronapatiënten uit Brabant op te halen.
‘We hadden in het noorden toe nog niet door hoe erg het was.’ Op dat moment zat hij bovendien nog midden in de
MBA-leergang Innovation & Leadership van AOG School of Management, die hij later met succes afrondde.
T EK ST: M ARJAN BROUWERS • FOTO JEROEN VAN KOOTEN

Oorspronkelijk komt Jeroen van der Ster uit de commercie.
Na zijn HBO Bedrijfseconomie werkte hij voor Randstad
Uitzendbureau als intercedent, manager en directeur. Een
prachtig, commercieel bedrijf waar hij zich als een vis in het
water voelde. Toch zei hij ja toen de provincie Fryslân hem
vroeg om stafdirecteur Concernondersteuning te worden.
‘Openbaar bestuur, dat had ik nog nooit gedaan. Het was
een leerzame periode, maar na vier jaar voelde ik me nog
steeds een bezoeker. Ik kreeg een coach en die zei: ‘jij hebt
geen coach nodig, maar een andere baan.’ Binnen een maand
stapte ik over naar het Alfa-college in Groningen. ‘Achteraf
was de overgang van een commerciële naar een ambtelijke
organisatie net iets te veel van het goede. Ik was gewend
om verhalen te vertellen en het gesprek aan te gaan en nu
ging het vooral over wat er op papier stond. Ook was ik niet
gewend dat alles wat wij deden meteen in de krant stond.’

Overstap naar bestuurlijk niveau
Het Alfa-college beviel hem goed en na verloop van tijd
werd hij schooldirecteur. ‘Ik gaf leiding aan de afdeling waar
verpleegkundigen worden opgeleid. Zodoende werd ik ook
bestuurslid van de Ambulance Academie in Harderwijk. Ik
kreeg ook de kans een opleiding te volgen en dat werd de
premaster Bedrijfskunde en Leiderschap van AOG School of
Management, gevolgd door de MBA Innovation & Leadership.
Na vier directieposities op rij wilde ik ooit de stap naar het
bestuurlijke niveau maken.’ Die stap kwam veel eerder dan
verwacht. Zijn vrouw wees hem op de vacature voor zijn
huidige functie en hij wist meteen: dat is mijn baan. ‘Ik had
het naar mijn zin op het Alfa-college, dus ik ging er fris en
fruitig in en legde uit waarom dit mijn baan was. En ik werd
het dus. Voor het Alfa-college was het niet fijn dat ik zo snel
vertrok. Maar ja, deze baan was gewoon mijn baan.’

Academische zoektocht

Innoveren in de praktijk

Ondertussen merkte hij dat de MBA hem zwaar viel. ‘Ik ben
echt heel diep gegaan. Van huis uit ben ik een commerciële
man die graag mooie verhalen vertelt. Plat gezegd beweerde
ik vaak iets zonder het te kunnen onderbouwen met
argumenten of goede bronnen. Het ging mij immers om dat
mooie verhaal. Maar daar kon ik bij kerndocent Leen de Waal
niet aankomen. Zijn feedback was niet mals en vaak dacht ik
dat ik als pragmatische hbo’er die academische manier van
denken niet onder de knie zou krijgen. Achteraf weet ik dat
die fase nodig was om de volgende stap te kunnen zetten.
Ik moest leren dat het niet ging om dat mooie verhaal of dat
ene doel, maar dat ik moest beginnen met zuiver onderzoek,
een kloppend theoretisch kader en een degelijk conceptueel
model. Dat academische ongemak was heel moeilijk, maar
ik heb er ontzettend veel van geleerd.’ Zo herinnert hij
zich hoe hij als voorbereiding op een feedbackgesprek een
aantal specifieke vragen aan De Waal mailde. ‘Hij zei: “Het
goede nieuws is dat je de juiste vragen stelt. Het slechte
is dat jij ze zelf moet beantwoorden, want dit is jouw
academische zoektocht.” Natuurlijk was ik teleurgesteld,
maar later besefte ik dat ik wel op het goede spoor zat. Met
terugwerkende kracht vind ik Leen geweldig. Maar op dat
moment sloeg de paniek genadeloos toe.’

Inmiddels is hij bezig met een mooi innovatieproject
bij Ambulancezorg Groningen. ‘We ontwikkelen een
simulatietraining waarbij we met VR-brillen kunnen
oefenen op situaties waarbij sprake is van meerdere
slachtoffers in verschillende ruimtes. Normaal gesproken
moet je daarvoor Lotus-slachtoffers oproepen. Dit is
een voorbeeld van een innovatie die goed bruikbaar is in
de praktijk. De ervaring die ik in het Innovation Lab heb
opgedaan is me hierbij goed van pas gekomen.’

Innovaties afmaken
Van der Ster koos voor Innovation & Leadership omdat hij het
belangrijk vindt om innovaties te ontwikkelen die ook echt
geïmplementeerd kunnen worden. ‘Je wilt niet als Kodak
met de filmrolletjes in je hand geconfronteerd worden met
de realiteit van de digitale camera. De premaster heeft
me vooral geholpen om mijn bedrijfskundige kennis te
actualiseren zodat ik weer helemaal up-to-date ben wat
betreft de huidige bedrijfseconomische ontwikkelingen.
Wat ik verder belangrijk vind is dat je innovatietrajecten
ook echt afmaakt. En dat is dan weer het mooie van de
MBA zelf: je bedenkt een uniek idee dat je ontwikkelt tot
een vliegend model waarmee je in principe aan de slag kunt
gaan.’

Uniek idee
Het is de bedoeling dat deelnemers tijdens het Innovation
Lab van de MBA een uniek idee ontwikkelen en uitwerken
tot en met een werkbaar concept. Van der Ster voerde een
gedachtenexperiment uit naar aanleiding van een reis
naar Bosnië, waar hij twintig jaar geleden als voormalig
reserveofficier diende. ‘Er zaten allerlei ethische en
juridische kanten aan, maar het is gelukt om het helemaal
uit te werken. Ik ga er overigens niets mee doen, want het
was vooral een academische zoektocht waar ik zelf veel van
heb geleerd.’

Schakelen van nul naar honderd
Hij werkt met veel plezier bij de Ambulancezorg Groningen.
‘Niet te verwarren met UMCG Ambulancezorg: dat is de
Regionale Ambulancevoorziening voor Drenthe en een deel
van Fryslân.’ Hij liep stage op de ambulance in Amersfoort
en bij de meldkamer in Utrecht en heeft grote bewondering
voor de manier waarop ambulancemensen na het afgaan
van de pieper in één keer van nul naar honderd kunnen
schakelen. ‘Binnen zestig seconden zitten ze in de auto.’
Zijn droom betreft weer een ander innovatietraject: ‘Dat
onze mensen in de ambulance kunnen beschikken over
meer informatie uit het patiëntendossier, want zij moeten
nu vaak razendsnel beslissingen nemen over leven en dood
zonder over alle feiten te beschikken.’

Bestuurlijke distantie
Leidinggeven aan die zeer zelfstandige professionals is
soms een uitdaging. ‘Je kunt alleen een ander leiden als je
jezelf goed kunt leiden. Ik heb geleerd dat mijn kracht ook
mijn valkuil is. Ik ben enthousiast en dat vinden mensen
fijn. Maar als ik boos of ontevreden ben kan ik dat er niet
met datzelfde enthousiasme uitgooien. Dan heb ik toch
een zekere bestuurlijke distantie nodig. Dat heb ik moeten
leren. Van mij mag worden verwacht dat ik in alle dynamiek
de rust bewaar. Dat is een eigenschap die ik nog aan het
vervolmaken ben.’
AOG School of Management biedt leiders van morgen de mogelijkheid
om hun visie te vormen, te veranderen én te verbreden. Door middel van
unieke academische opleidingen met een vakoverstijgende blik en gericht
op organisatievraagstukken die om een specifieke visie en om
leiderschap vragen. Om zo de vooruitgang voor te zijn.
Download de MBA-brochure via de QR-code

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

(Online) lezingen en
evenementen
13 augustus – 17.00 uur
Studium Generale Groningen
Noorderzon | Meet and greet de
monsters uit de diepzee
17 augustus – 20.00 uur
Studium Generale Groningen
Noorderzon | De ervaring verbeeld
6 september
Opening Academisch Jaar
8 september – 20.00 uur
Studium Generale Leeuwarden
Amina Helmi | Archaeology with
Stars
13, 20, 27 september en 4 oktober – 20.00 uur
Studium Generale Groningen
Hoorcolleges gastschrijver
Mathijs Deen

16 september – 17.00 uur
Studium Generale Groningen
Kenniscafé | Kunst in de zorg
21 september – 14.15 uur
Oratie Jan van Gils
Leeropdracht: Global Change
Ecology of Migrant Shorebirds
23 september – 19.30 uur
(Groningen)
29 september – 19.30 uur
(Leeuwarden)
Spraakmakende
boeken
Mathijs Sanders
over Wij zijn licht
van Gerda Blees

24 september
Aletta Jacobs School of Public Health
Nacht van de Onderzoeker –
Aletta’s Kitchen talkshows
28 september – 16.15 uur
Oratie Niek Peters
Leeropdracht: Internationale
handelsarbitrage

Open online cursussen

14 september – 16.15 uur
Oratie Pim Drinkenburg
Leeropdracht: Translationele
neurowetenschappen voor
psychopathologie

MOOC: Gezondheid na je zwangerschap: Hoe voel jij je?
Starten vanaf 2 augustus
MOOC: Why Do We Age? The
Molecular Mechanisms of Ageing
Starten vanaf 13 september
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Postacademisch
onderwijs
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Actualiteiten Notariaat:
Estateplanning
16 september – 9.00 uur
University of Groningen Business
School
Executive programma’s
– Online Collegereeks Duurzaam
Ondernemen – doorlopend
– Continuïteit (PE portfolio) –
vanaf zomer 2021
– Strategisch Leiderschap voor
Medisch Specialisten – start
9 september 2021
– ESG Assurance – start
10 september 2021
– Governance: Boardroom
Dynamics – start 15 september
2021
– Impactvolle Data Analist –
najaar 2021
– Management en Economie in
Zorg en Welzijn – start
28 oktober 2021
Executive Masters en MBA’s
Alle executive masters en MBA’s
starten in september
– Executive MBA Health – Jochen
Mierau

COLOFON

– Executive MBA Food & Retail –
Laurens Sloot
– Executive MBA Sustainable
Business Models – Thijs
Broekhuizen
– Executive MBA Energy Transition
– Machiel Mulder
– Executive Master of Finance and
Control – Pieter Jansen  
– Executive Master of M&A and
Valuation – Wim Holterman
– Executive Master of
Accountancy – Dick de Waard

Tentoonstellingen
Erasmus & Luther in Frisia
Digitale tentoonstelling van de
Universiteitsbibliotheek
De reis van de zogenaamde Lutherbijbel, pronkjuweel van de UB
Groningen, gezien tegen de achtergrond van de verschillende eigenaren die dit boek heeft gehad.
WWW.RUG.NL/NEWS/2021/05/
210531-FRISIA

50 jaar Universiteitskrant
september - november 2021
Universiteitsmuseum
Expositie over een halve eeuw
universitaire journalistiek in
Groningen

WWW.RUG.NL/BROERSTRAAT5

Broerstraat 5 is een gratis kwartaalmagazine voor alle afgestudeerden, gepromoveerden en relaties van de RUG, inclusief oud-cursisten van de Academische Opleidingen Groningen.
Als alumnimagazine wil het ertoe bijdragen dat het contact tussen de universiteit en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt. Heeft u
opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten! REDACTIE Bineke Bansema, Fenneke Colstee-Wieringa, Bert Wolfkamp BEELDREDACTIE Merel Weijer HOOFDREDACTIE Fenneke
Colstee-Wieringa REDACTIEADRES Redactie Broerstraat 5, Postbus 72, 9700 AB Groningen T (050) 363 52 36 redactieB5@rug.nl VORMGEVING In Ontwerp, Assen
DRUK Zalsman Grafische Bedrijven OPLAGE 92.500 ADRESWIJZIGINGEN Indien u wijzigingen wilt doorgeven of contact niet op prijs stelt, kunt u zich wenden tot Alumnirelaties RUG:
T (050) 363 30 61 (momenteel helaas slecht bereikbaar), alumni@rug.nl of via www.rug.nl/alumni/wijzigingen De RUG hecht veel waarde aan contact met haar oud-studenten.
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat de universiteit zorgvuldig met adresgegevens om. www.rug.nl/alumni/privacy
neutral
print
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VARIA

Ga voor groene
carrièregroei!
Draag bij aan de ontwikkelingsdoelen
van uw organisatie met een
opleidingsprogramma van UGBS:

Voorintekening boek ‘Heb je dat gelezen! –
50 jaar Universiteitskrant Groningen’
In september bestaat de Ukrant een halve eeuw. Dat vieren wij met een
tentoonstelling in het Universiteitsmuseum en het jubileumboek Heb je
dat gelezen!. Zie ook WWW.RUG.NL/BROERSTRAAT 5-APRIL2021-P8-9 En herinneringen van alumni aan de UK staan op WWW.RUG.NL/ALUMNI/UK . Het boek,
circa 250 pagina’s, verschijnt begin september. Tot en met 31 augustus
geldt een intekenprijs met 5 euro korting plus een set
van tien ansichtkaarten met pentekeningen van de meest
aansprekende RUG-gebouwen. Prijs € 24,90 euro, bij
intekening € 19,90 euro. Bestel nu via de QR-code, via
WWW.UITGEVERIJPASSAGE.NL of bij de boekhandel.

• Executive MBA Energy Transition
• Online (keuze)colleges Duurzaam
Ondernemen
• Opleiding ESG Reporting en Assurance
• Programma Succesvolle Energietransitie
met Multidisciplinaire Aanpak
• Executive MBA Sustainable Business
Models
Of volg
e
een ander
master,
executive
ramma
kort prog
pany
m
co
of in
training
Meer info en startdata op www.rug.nl/ugbs-2021

GEACCREDITEERDE OPLEIDING

150 jaar Aletta Jacobs
Baanbreekster voor vrouwen
in de wetenschap

Boek ‘Baanbreeksters’
€22,50

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.

Aletta tas
€7,50

Sterren op het Hoogeland is een geheel verzorgd
 etsarrangement.Ookgeschiktalsbedrijfsuitje.
fi

The University of Groningen is committed to sustainability.
These items are produced with love for people and planet.
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19
0031 (0)50 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
universiteitswinkel
ishopgroningen
rug.nl/shop

Shop

mei t/m september
Boek nu: € 269,sterrenophethoogeland.nl

ALUMNI ACHTERAF
De ene jurist werd strafpleiter, maar gaat na bijna vijfentwintig
jaar voor een oude ambitie: rechter worden. De andere jurist zit
in de Provinciale Staten, en gaat graag door het leven
als kunstenaar.

ELLIS ELLENBROEK

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

MATHIEU VAN LINDE (50)

ARJEN NOLLES (48)

propedeuse natuurkunde (1989-1992); rechten (1992-1996), I S per
1 januari van dit jaar rechter (raadsheer-plaatsvervanger) bij het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden H U IS HO U DE N met Monique Vlonk (53); dochters van
18 en 16 H U I S vrijstaande jaren dertigwoning, iets buiten Groningen
I NK O M E N 7900 bruto per maand

rechten (1991-1997) en enkele jaren wijsbegeerte (2001-2004);
kunstacademie (1992-1997) I S lid Provinciale Staten Groningen voor
GroenLinks, kunstenaar, huisman HUI SHO UDEN getrouwd met
Rolien Scheffer (42), alumna Romaanse Talen; zoon (6) H UIS oude smederij
Schouwerzijl I N KO MEN 1270 bruto per maand vergoeding Statenlid
(ca. 25 uur per week)

‘Ik heb eerst natuurkunde gestudeerd.
Een fantastisch vak op
school. Ik was er goed
in. Van de studiekeuze
op zich geen spijt, ik
ben nog altijd een
techneut. Maar ik
had moeite met de
omgeving bij natuurkunde. Ik ben niet
enorm sociaal, maar
ik had daar toch te
weinig contact met mensen. Ik was in die periode hockeyscheidsrechter
op hoog niveau. De regeltjes en waar de grenzen liggen, dat sprak mij
aan. Ik besloot over te stappen naar rechten. Ik wilde rechter worden, en
solliciteerde voor de toenmalige raio-opleiding tot rechter of officier van
justitie. Ik werd afgewezen. Een belachelijk lange procedure was het. Om
de tijd te vullen en geen uitkering te hoeven aanvragen liep ik stage bij
een advocatenkantoor. Dat mondde uit in 24 jaar strafpleiten.
Een van de zaken die ik niet snel zal vergeten is de Baflo-zaak. Ik stond
de man bij die in 2011 zijn vriendin en een politieman ombracht. Een
juridisch interessante zaak. En de overweldigende media-aandacht
maakte veel indruk op mij. Klikkende camera’s tot in de zittingszaal, best
intimiderend, maar wel weer een nieuwe ervaring. Toen in maart vorig
jaar de rechtbanken van de ene op de andere dag dichtgingen, was er veel
tijd om na te denken. Mijn oude droom van rechter worden kwam weer
langs. En toen zag ik die vacature voor raadsheer, dus rechter bij het hof.
Ik ben nu raadsheer-plaatsvervanger, raadsheer in opleiding eigenlijk. Als
ik slaag voor de opleiding, die anderhalf jaar duurt, krijg ik een benoeming
voor het leven. Dan koop ik ook een nieuwe toga. Nu draag ik mijn oude
advocatentoga nog.
Als plaatsvervanger doe je al één zitting per week. Vooraf leek het mij
niet meer dan een wisseling van perspectief. Als je als advocaat partijdig
denkt, kun je ook onpartijdig denken als rechter. Beiden lezen hetzelfde
dossier. Maar mijn nieuwe functie is meer dan het omzetten van een knop.
Een raadsheer heeft de leiding op een zitting, hij moet op alles en iedereen
letten en ook nog in gesprek raken met de verdachte. Dat is lastiger dan
ik had gedacht.’

‘Ik was met alle mazzel
van de wereld opgegroeid en vond het
niet voldoende zomaar
door het leven te rollen. Ik wilde de wereld
beter maken – als jurist
voor Greenpeace of
het Wereld Natuur
Fonds – of mooier, als
kunstenaar.
Ik ben asielrechtjurist
geweest, maar liep
stuk op de procedures. Die vond ik onrechtvaardig. Mensen die in mijn
ogen toegelaten zouden moeten worden werden afgewezen, en andersom.
Naast de rechtenstudie had ik de kunstacademie gedaan. Ik wilde wel
kunstschilder worden, al had ik nauwelijks werk om te laten zien. De
toelatingscommissie overhandigde ik een tas vol schetsen, op enveloppen
en papiertjes. Ik studeerde af met een modeshow. Ik kreeg een beurs om
een tijdje te werken in Amerika. Daar maakte ik dieren van klei op ware
grootte, met fotografische prints van de omgeving erop, als waren die
dieren een spiegel. Toen het geld op was kwam ik terug. Ik was coördinator van het festival Dichters in de Prinsentuin en heb documentaires
gemaakt. Om rond te kunnen komen werkte ik ook als taxichauffeur. Mijn
speelfilm Nicci, over een jogger die in een Vinexwijk een vrouw vindt die
niet meer leeft, was in 2011 een paar weken in Forum Images te zien.
Tijdens mijn studie was ik actief in de studentenpolitiek, later werd ik
voorzitter van GroenLinks in de stad, toen gemeenteraadslid en vanaf
2015 ben ik lid van Provinciale Staten. Ik was in 2015 ook net vader
geworden, verbouwde ons huis en had het script voor een nieuwe
documentaire al klaar. Mijn vrouw zei: “Wacht met die documentaire nou
maar even”. Soms wil ik teveel tegelijk, dat had ze goed in de gaten.
Onze zoon wordt groter en de provinciepolitiek heeft na zes jaar geen
grote verrassingen meer voor mij. Ik krijg meer tijd. Het begint weer te
borrelen om mooie dingen te maken. Ik wil kerkjes maken van roodbakken
Groninger klei en die ophangen in de bomen van oude begraafplaatsen,
met licht erin. Als herinnering aan de kerken die daar vroeger stonden.
Mijn innerlijke vooruitgang meet ik niet af aan mijn politieke werk, maar
aan mijn stappen als kunstenaar.’
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