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INHOUD

‘Maak ruimte voor het onverwachte’, zegt Ward Rauws op de voorkant 
van dit decembernummer. Als planoloog, pratende over de nood- 
zakelijke veranderingen van onze steden, bedoelt hij dit behalve  
letterlijk vooral ook figuurlijk. Hij pleit voor ruimte voor innovatie, 
voor andere plannen en nieuwe ideeën. Doe eens iets anders, doe  
eens gek, doe lief. Wat hebben we er aan het eind van dit jaar een 
behoefte aan. 
Deze Broerstraat 5 sluit daarop aan: Alumni en onderzoekers  
vertellen waarom zij blij worden van het Noorse buitenleven, van  
hunebedden, of van de nog grotendeels onbekende soortenrijkdom 
van de koraalriffen. Anderen zijn enthousiast bezig hun vak te  
vernieuwen. De een door met literatuur en kunst – ‘Little blue picks 
a daisy chain, gay’ – haar studenten bewust te maken van hun eigen 
vooroordelen. En de ander door mensen die lang op de intensive care 
hebben gelegen virtueel bloemblaadjes te laten plukken. 

De waarde van beelden blijkt ook wanneer twee Surinaamse alumni 
– beiden 80+ – mooie herinneringen aan hun studietijd in de jaren ’60 
ophalen rond een fotoplakboek. Ook het oeuvre van Elmer Spaargaren 
moet onze kijk hebben beïnvloed. Bijna 50 jaar lang fotografeerde hij 
academisch Groningen, in een palet van harde zwart-witfoto’s van 
sloop of krakersrellen tot en met de romantische winterse midden-
plaat waarmee hij nu afscheid neemt van Broerstraat 5.
En, nu in dit nummer toch de kop ‘Giftige cocktail verdeelt Nederland’ 
is binnengeslopen, wordt die kordaat afgeblust door de vrouw die 
boven de paraplu’s van mededemonstranten haar protestbord hoog-
houdt: LIEF DOEN, staat erop. Zo is dat. Vrede op aarde. Laten we 
vooral deze wens de ruimte geven.

Prettige feestdagen, een optimistisch begin van het nieuwe jaar  
en veel leesplezier!

REDACTIEB5@RUG.NLREDACTIONEEL

REDACTIONEEL EN INHOUD

COVER PLANOLOOG WARD RAUWS OP HET SUIKERTERREIN IN STAD COVER REYER BOXEM
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‘TO ACHIEVE GREAT THINGS, TWO THINGS ARE NEEDED; A PLAN, AND NOT QUITE ENOUGH TIME’  (LEONARD BERNSTEIN)

STELLING BEATRIJS VALK MEDISCHE WETENSCHAPPEN

S
oms is het niet vreemd dat mensen 
zijn geworden wat ze zijn. Neem 
planoloog Ward Rauws, geboren 
en getogen in het summum van 

de Nederlandse planningsdrift: Lelystad. 
Daar werd hij, als Obelix in een ketel tover-
drank, ondergedompeld in een planologisch 
visioen van jewelste. Helaas bleek in het 
geval van Lelystad dat zelfs planologen niet 
kunnen toveren. ‘Die stad is helemaal op 
de tekentafel bedacht, als een blauwdruk’, 
zegt Rauws. ‘Ik heb er een gelukkige jeugd 
gehad, maar Lelystad is nou niet bepaald 
een succesverhaal.’ Het is voor Rauws een 
schoolvoorbeeld van hoe planologie níet 
moet worden bedreven, waarover later meer.

Kantelpunt
Nu, ruim vijftig jaar na de ontwerpplannen 
van Lelystad, bevinden onze steden zich vol-
gens Rauws op een kantelpunt. ‘Steden ver-
anderen altijd, maar soms zijn er verande-
ringen die de organisatie en het gebruik van 
de stad fundamenteel wijzigen.’ Rauws wijst 
bijvoorbeeld op de Industriële Revolutie, 
waarbij de stad een productiekern werd, ont-
sloten door nieuwe kanalen en spoorwegen. 
Of neem de suburbanisatie sinds de jaren 
zestig en zeventig, waarbij mensen kilome-
ters buiten de stad wonen en toch in de stad 
kunnen blijven werken.

Boodschappen doen 
Het huidige kantelpunt is volgens Rauws het 
resultaat van drie ontwikkelingen: de kli-
maatverandering, het metabolisme van de 
stad en de digitalisering en automatisering. 
‘De klimaatverandering raakt ons leven op 
alle vlakken: van hoe we de stad inrichten 
en waar we met de stijgende zeespiegel nog 
kunnen bouwen, tot het omgaan met hitte en 
extreem weer. In het verlengde daarvan ligt 
de energievoorziening, en de grondstoffen 
en materialen die we gebruiken. Als je uit-
rekent wat de stad nodig heeft aan natuur-
lijke hulpbronnen en hoeveel we daarvan 
op aarde hebben, gaan we daar dik over-
heen. Daarnaast produceren steden enorme 
hoeveelheden afval en zorgt fijnstof voor 
problemen. In combinatie met de klimaat-
verandering is dat nogal problematisch. En 
dankzij de digitalisering en automatisering 
is reizen, informatie-uitwisseling en bood-

schappen doen een stuk gemakkelijker. De 
enorme hoeveelheden pakketjes, boodschap-
pen en maaltijden die online worden besteld, 
betekenen bijvoorbeeld iets voor de logistiek 
in de stad. Tegelijkertijd is de vraag wat de 
digitale leefwereld betekent voor het per-
soonlijk contact en onze privacy.’

Motiveren met een visie
De schop moet dus in de grond, zouden 
veel politici kordaat roepen, maar dat is een 
oversimplificatie van de voorliggende opga-
ve. ‘Planologie gaat over het inrichten van 
de ruimte, over het organiseren van func-
ties, stromen, logistiek en bewegingen van 
mensen, maar ook over de besluitvorming 
daarachter. Wie zitten aan tafel als we het 
hebben over het revitaliseren van jouw wijk? 
Daar moet je regels en samenwerkings- 
processen bij bedenken en dan hoop je dat 
alle betrokkenen, van vastgoedontwikke-
laars tot de eigen ambtenaren en inwoners, 
de juiste weg inslaan. Daarbij is het heel 
belangrijk om als overheid mensen te moti-
veren met een visie, een verhaal over het 
type stad waar we naar streven: wij willen 

een stad waar je ondanks de hitte gezond 
kunt zijn en prettig kunt leven en je ondanks 
extreem weer goed bij je huis kunt komen, 
bijvoorbeeld als de straat overstroomt. Maar 
om daar een blauwdruk op te leggen, “dit is 
wat we gaan doen”, zoals in het verleden wel 
gebeurde, daar pleit ik tegen.’

Onzekerheden
Belangrijk is volgens Rauws dat zo’n visie 
ruimte laat voor onzekerheden. ‘Planning 
gaat over de toekomst, dus per definitie over 
onzekerheid. We weten zeker dat de kli-
maatverandering er keihard aankomt, maar 
niet precies wanneer de zeespiegel op een 
bepaald niveau komt. En de domino-effecten 
zijn ook lastig te voorspellen: waar we nog 
kunnen bouwen, of mensen daar nog wil-
len wonen en of je een pand überhaupt nog 
kunt verzekeren, laat staan dat je mogelijke  
nieuwe migratiestromen of geopolitieke con-
flicten en hun gevolgen voor de stad kan 
voorspellen.’
In slecht Nederlands: expect the unexpected. 
En zo zijn we terug in Lelystad, dat werd uit-
getekend voor 120.000 inwoners, maar bleef 
steken op 80.000. Ook werd het Markermeer 
bij nader inzien toch maar niet ingepolderd. 
Daardoor werd Lelystad opeens een stad aan 
het water, terwijl het daar met de rug naartoe 
was gebouwd. De stad moest zich aan deze 
nieuwe realiteit aanpassen, maar was daar 
niet op voorbereid.

Pop-upwijkje
Om als stad flexibeler te zijn zou er volgens 
Rauws meer voor de tijdelijkheid moeten 
worden gebouwd. ‘De Groningse wijk Beijum 
is een bloemkoolwijk die voor gezinnen is 
ontworpen, maar nu wonen er vooral vijf-
tigplussers van wie de kinderen al lang uit 
huis zijn. Dan zou je sommige functies mak-
kelijker willen kunnen veranderen, van een 
school een ontmoetingsplek of uiteindelijk 
een verpleegtehuis kunnen maken. Dat kun 
je doen door bij de bouw rekening te houden 
met andere functies, maar waarom moeten 
zulke gebouwen vijftig of tachtig jaar blijven 
staan? En moeten we niet veel meer modu-
lair bouwen? Ik heb zelf net gezinsuitbrei-
ding gehad. Het zou fantastisch zijn als je 
kunt opschalen met een kamer en die later 
weer kunt weghalen.’

Onze steden bevinden zich op een kantelpunt. De klimaatcrisis, ecologische voetafdruk en digitalisering 
en automatisering vragen om ingrijpende veranderingen, zegt planoloog Ward Rauws. Omdat stedelijke 

veranderingsprocessen maar ten dele zijn te sturen, pleit hij voor flexibiliteit. 

ONDERZOEKBERT PLATZER REYER BOXEM WWW.RUG.NL/INBEELD-WRAUWS

Ward Rauws (1985)  
behaalde een master planologie aan de RUG  
en bleef aan de universiteit verbonden. Eerst  

als onderzoeker en docent, vanaf 2015 als  
universitair docent planologie. Sinds 2020 is 
Rauws universitair hoofddocent planologie  
aan de RUG. Hij is tevens lid van de Young  

Academy Groningen.

http://WWW.RUG.NL/INBEELD-WRAUWS
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Een boodschap van hoop

D
e kerstboom staat er dit jaar weer mooi verlicht bij op 
de Grote Markt en overal in de stad brandt de feestver-
lichting volop. Een warm teken van hoop in deze tijd die 
niet gemakkelijk is geweest. Allemaal dachten we in de 

zomer dat het einde van de pandemie in zicht was, maar Covid-19 
blijkt een stuk minder voorspelbaar dan menigeen had verwacht. 
Dus dragen we weer mondkapjes, houden we afstand van elkaar 
en studeren en werken we opnieuw zoveel mogelijk thuis. Net als 
vorig jaar: een constatering om bijna moedeloos van te worden.  

Toch wil ik in deze laatste column van 2021 niet somberen, want 
er zijn dit jaar ook veel mooie dingen gebeurd. Zo heb ik begin 
november genoten van de onthulling van twintig nieuwe portetten 
van hoogleraren. Een traditie die bijna net zo oud is als de univer- 
siteit zelf. In 1618 kregen vier portretten van de grondleggers van  
onze universiteit voor het eerst een plekje aan de muur in de 
Senaatskamer van het toenmalige academiegebouw. Door de  
eeuwen heen hebben we die traditie voortgezet. Op elf van de 
nieuwe portretten staan vrouwelijke hoogleraren afgebeeld. Daar- 
mee laten we nu goed zien hoe we als universiteit steeds inclusie- 
ver worden. Overigens mochten in die Senaatskamer vroeger 
alleen portretten van overleden hoogleraren hangen. Die regel 
hebben we losgelaten, zodat tijdens buluitreikingen, voorlichtings-
bijeenkomsten en promotieberaden nu ook actieve hoogleraren 
vanaf de muren kunnen toekijken. In de komende jaren willen we 
daaraan portretten van onze Spinoza- en Stevinpremiewinnaars 
toevoegen.

Een ander hoogtepunt was een recordaantal promoties: naar ver-
wachting 640 eind december. Een historische groei, want in 2000 
stond de teller nog op ruim 200 per jaar en in 2010 waren het er 
338. Al die promoties laten zien dat de RUG zich in razend tempo 
ontwikkelt tot een echte research-driven, internationale en  
inclusieve universiteit met promovendi die uit de hele wereld 
komen. Ondanks de beperkingen van de pandemie zijn ze erin 
geslaagd hun promotieonderzoek met succes te voltooien. Als ik 
dan die kersverse doctoren overladen met bloemen zie staan op de 
trappen van het Academiegebouw, ontbrandt in mij de stille hoop 
dat ik die enthousiaste gezichten ooit terug zal zien op een portret 
in de Senaatskamer. 

Cisca Wijmenga
rector magnificus  

WIJMENGA’S WERELD
OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS

VERVOLG VAN PAGINA 5
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Rauws wijst op het pop-upwijkje dat op het Suikerunieterrein is 
verrezen. ‘In no-time zijn daar een stuk of negen huizen en een 
klein appartementenblokje neergezet. Die kunnen gewoon weer 
uit elkaar worden gehaald en elders opnieuw worden opgebouwd. 
Je ziet het verschil met een gewone wijk niet, dus kwalitatief lever 
je niets in.’

Slimmere regels
Een niet onbelangrijk detail is de regelgeving. Teveel willen bepalen  
wat er precies  moet gebeuren zorgt dat regels snel achterhaald zijn. 
Daarom pleit Rauws voor slimmere regels. ‘Je kunt wel zeggen dat 
iedereen vier zonnepanelen op zijn huis moet, maar nu is er een 
containercrisis, er is een geopolitieke strijd om de grondstoffen 
voor zonnepanelen, dus zou zo’n regel alweer achterhaald zijn. Dan 
kun je beter zeggen: je moet zelfvoorzienend zijn in energie. Hoe je 
dat doet, maakt ons niet uit.’
Daar hoort ook bij dat je bepaald gedrag en kennis in de wijk sti-
muleert, vindt Rauws. ‘Een van de PhD’s die ik begeleid, kijkt naar 
duurzaam gedrag in de wijk. Wat opvalt is dat mensen vaak best 
groene overtuigingen hebben, maar denken dat hun buurtgenoten 
dat minder hebben. Dat kan een barrière zijn om te handelen. Door 
in je beleid mensen te nudgen en te informeren dat de buren best 
duurzaam zijn, kun je die verkeerde veronderstelling corrigeren, 
waardoor er wellicht meer duurzame initiatieven van de grond 
komen. Ik denk dat planologen veel meer van dit soort gedragsken-
nis gebruik zouden kunnen maken.’

Groningen voortrekkersrol
Rauws vindt het ‘een slimme zet’ dat de Gemeente Groningen in 
de nieuwe Leidraad Openbare Ruimte, die afgelopen zomer werd 
gepresenteerd, de openbare ruimte meer en beter toegankelijk wil 
maken voor voetgangers en fietsers en tegelijkertijd ruimte voor 
klimaatadaptatie creëert. Ook de voortrekkersrol van de gemeente 
bij het verduurzamen van de stadslogistiek kan op zijn goedkeu-
ring rekenen. De cijfers die Rauws noemt zijn gigantisch: een 
gemiddelde wijk van drieduizend inwoners krijgt 110.000 pakjes, 
80.000 maaltijden en 40.000 leveringen van boodschappen per jaar. 
‘De gemeente laat zien dat dit duurzaam kan, door elektrische voor-
tuigen te stimuleren, haar eigen post met bakfietsen te bezorgen en 
pakketkluizen te ondersteunen.’

Oplossing puzzel
De gemeente Groningen mag dan het goede voorbeeld geven, lan-
delijk mist Rauws een centrale visie. ‘Sinds de jaren zestig stond 
planning echt centraal in hoe Nederland  functioneerde, maar 
op landelijk niveau is daar weinig aandacht meer voor. In 2010 
is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer zelfs opgeheven. Maar de Deltacommissaris zegt nu 
dat droge voeten houden niet alleen over water gaat, maar ook over 
de inrichting van het land. Bij de stikstofproblematiek gaat het 
niet alleen over boeren en industrie die stikstof produceren, maar 
over waar ze dat doen, zodat de stikstof wel of niet neerslaat in 
natuurgebieden. Het denken in ruimtelijke samenhang is bij veel 
problemen de oplossing van de puzzel.’
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‘OUR MINDS ARE SO POWERFUL THAT THEY TAKE US TO EXTRAORDINARY PLACES OR KEEP US STAGNANT AT THE SAME PLACE’

STELLING ADRIANA GARCIA ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

WIJMENGA’S WERELD

over nagedacht om te promoveren, maar het 
onderwerp – energietransitie – interesseerde 
me en ik had wel zin om weer te kunnen 
skiën en klimmen, dus zo viel alles samen.’ 
Eenmaal in Trondheim leerde Bakker de 
Noorse Kari kennen, met wie hij inmiddels  
samenwoont aan de rand van de stad. Ze 
moesten wat obstakels overwinnen, want 
daten gaat in Noorwegen anders dan in 

DORIEN VRIELING BUITENLAND

Nederland. ‘We kwamen elkaar af en toe  
tegen in de klimhal, maar als je geen 
gemeenschappelijke vrienden hebt, is het 
in Noorwegen vrij gek om zomaar iemand 
aan te spreken. Je moet elkaar dan al tegen- 
komen op een feest en allebei een beetje 
dronken worden. Toen we een match met 
elkaar hadden op Tinder konden we tegen 
elkaar zeggen: “zullen we morgen gaan klim-
men?” en toen werd het wat.’ 

Ook vriendschappen sluit je in Noorwegen 
minder gemakkelijk dan in Nederland, 
merkte Bakker. ‘Mensen zijn hier meer op 
zichzelf. Ook wel logisch, het land is groot en 
er is letterlijk meer afstand. Je leert elkaar 
kennen via clubjes, daarom ben ik meteen 
lid geworden van een outdoorvereniging. 
Uitgaan doen de Noren ook minder actief 
dan wij. Voor mij geen probleem, want dat 
heb ik in Groningen genoeg gedaan.’ 

Vooral zijn laatste studiejaren leenden zich 
daar goed voor. In de eerste twee jaar van 
zijn bachelor speelde Bakker nog bij FC 
Groningen. Hij kreeg een jaar extra voor 
de bachelor, dus het lukte wel om zijn vak-
ken te halen, maar zijn leven bestond toen 
voornamelijk uit studeren en voetbal. ‘Ik 
was de enige van ons team die studeerde. 
Soms zat ik onderweg naar een uitwedstrijd 
in Alkmaar of Eindhoven vergelijkingen en 
bewijzen uit te pluizen voor een tentamen. 
Dat vonden de andere jongens wel apart.’ 

Halverwege zijn bachelor besloot hij de 
droom om prof te worden aan de wilgen te 
hangen en koos hij voor de econometrie. 
Als onderzoeker aan de Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) 
houdt hij zich bezig met energietransitie en 
logistiek. Zijn tijd verdeelt hij zoveel moge-
lijk tussen onderzoek en onderwijs aan de 
ene kant en buitensport aan de andere kant. 
‘Toen ik door corona thuis moest werken, 
kon ik tussen de middag lekker een of twee 
uur langlaufen in het gebied dat naast ons 
huis ligt. En in de zomers werk ik als klim-
gids in de Lofoten, een eilandengroep boven 
in Noorwegen. Een van de mooiste plekken 
ter wereld.’   

‘Zullen we morgen 
gaan klimmen?’ 

STEFFEN BAKKER (30)

Tijdens zijn studie speelde Steffen Bakker 
(30) bij FC Groningen, tot hij de droom  
profvoetballer te worden opgaf. In het jaar 
tussen zijn bachelor en master econometrie  
kwam hij terecht in Noorwegen: liefde op 
het eerste gezicht. Sinds 2016 woont hij in 
Trondheim. 

H
ij viel voor de natuur, acht jaar 
geleden. Toen Steffen Bakker zijn  
bachelor had gehaald, vertrok hij  
voor een tussenjaar naar Noor-

wegen. ‘Net als zoveel studenten had ik het 
plan om de wereld over te reizen. Maar ik 
bedacht me dat ik eigenlijk helemaal niet 
zoveel zin had in een jaar onderweg. Ik wilde 
vooral meer léren.’ Aan de ‘volkshogeschool’ 
in Seljord kon hij een kant van zichzelf ont-
wikkelen die tijdens zijn opleiding econome-
trie niet aan bod was gekomen. ‘Mijn hoofd-
richting was friluftsliv, het buitenleven. Heel 
veel skiën, kajakken en klimmen. Daar werd 
ik verliefd op Noorwegen.’ 

Hij deed zijn master alsnog in Groningen, 
maar werd daarna weer naar het Noorden 
getrokken. ‘Hoogleraar Maarten van der 
Vlerk, helaas overleden, tipte me over een 
promotieplek in Trondheim, een stad ver-
gelijkbaar met Groningen. Ik had er nooit 

ALUMNUS IN NOORWEGEN

TRONDHEIM

Steffen tijdens 54 km lange langlaufwedstrijd, de Birkebeinerrennet.

WWW.NTNU.EDU/EMPLOYEES/STEFFEN.BAKKER

https://www.ntnu.edu/employees/steffen.bakker
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ONDERZOEKDORIEN VRIELING HENK VEENSTRA

Colleges verrijken met 
literatuur en kunst  

V
oorafgaand aan een workshop 
over gender voor studenten aan 
de academische pabo gaf universi-
tair docent Marjolein Deunk haar 

studenten een paar opties. Ze wilde hen 
alvast laten nadenken over het onderwerp, 
maar ze mochten kiezen hoe ze dat wilden 
doen. Deunk stuurde ze onder meer een 
krantenartikel over gender én een YouTu-
be-video van dichter Hollie McNish, ‘Pink 
or blue’. In het filmpje hoor je McNish haar 
gelijknamige gedicht voordragen, terwijl je 
haar woorden in beeld geïllustreerd ziet. 
‘Een aantal studenten was geraakt door het 
gedicht,’ vertelt Deunk. ‘Het bleek een goede  
introductie in het onderwerp gender en zette  
hen aan het denken over hoe je daar als leer-
kracht mee te maken krijgt. Een kind wordt 
geboren als jongen of meisje en meteen  
wordt er een label opgeplakt waar allerlei 
verwachtingen aan vast zitten. Welke ver-
wachtingen heb je zelf van jongens en meis-
jes en waarom?’

Lezen beïnvloedt je blik
Deunk geeft het vak Ontwikkelings- en 
Onderwijspsychologie aan de Academische 
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. 
Gedichten en romans zijn in principe geen 
onderdeel van dat vak. Toch vindt Deunk het 
belangrijk om haar studenten regelmatig in 
aanraking te brengen met literaire fragmen-
ten. ‘Fictie en non-fictie lezen beïnvloedt 
je blik op jezelf en de wereld. Volgens de  
contacttheorie worden mensen empathi-
scher door contact te hebben met anderen. 
Dat werkt ook een beetje zo bij lezen: de 
personages die je tegenkomt in romans ver-
breden je blik en maken je milder.’ 
Die bredere blik komt van pas wanneer de 
studenten voor de klas staan. Als leerkracht 
krijg je te maken met een grote diversiteit 
aan kinderen en ouders. Maar het is ook 
van grote waarde voor de student als mens, 

Marjolein Deunk (1979) is aan  
de RUG universitair docent bij  

Pedagogische wetenschappen en  
onderwijswetenschappen en geeft 

onder andere onderwijs aan de  
Academische Opleiding tot Leraar 
Basisonderwijs. Samen met Hanke 

Korpershoek voert ze momenteel een 
overzichtsstudie uit naar het welzijn van 

studenten in het hoger onderwijs.  
Na haar studie ontwikkelings- en  

onderwijspsychologie in Groningen 
behaalde ze ook haar master in 

Clinical Linguistics, aan de RUG en  
de Universität Potsdam. Deunk is lid van 
het Comeniusnetwerk, tracé inclusie, en 

van het facultaire expertise- 
centrum ‘Teaching and learning in 

diverse classrooms’. 

meent Deunk. ‘Als docent werk je met jonge 
mensen die zich nog aan het vormen zijn. 
Hoe langer ik onderwijs geef, hoe meer ik me 
ervan bewust ben dat je een rol kunt hebben 
in die vorming.’ Ze noemt de drie taken van 
onderwijs die worden onderscheiden door 
onderwijspedagoog Gert Biesta. Heel simpel 
gezegd: kwalificatie: het opdoen van kennis 
en vaardigheden. Socialisatie: meedraaien 
in de maatschappij, of in het klein binnen 
de opleiding. ‘En daarnaast is er subjectifi-
catie, persoonsvorming. Ook daar wil ik aan 
bijdragen.’ 

Levensvragen
Studenten lijken daar behoefte aan te heb-
ben, vertelt Deunk. ‘Ze ervaren de studie 
vaak als stressvol en dat komt mede omdat 
die erg gericht is op het cognitieve. Het gaat 
allemaal over leren, terwijl ze ook willen 
stilstaan bij hoe ze zich persoonlijk verhou-
den tot hun studie, de maatschappij, andere 
mensen. Voor levensvragen is er binnen de 
opleiding, met alle vakken en te behalen 
studiepunten, niet altijd genoeg ruimte.’ 
Literatuur en kunst kunnen een manier zijn 
om vakken iets persoonlijker te maken en 
daar gezamenlijk over praten helpt om de 
vakinhoud meer in verband te brengen met  
het eigen leven, meent Deunk. 
Los daarvan wil ze studenten graag een 
impliciete boodschap meegeven. ‘Lezen 
hoort erbij. Dat wil ik laten zien. Al is het 
maar door af en toe de vraag te stellen: wat is 
je favoriete boek?’ Die vraag klinkt doodge-
woon, maar je zegt er iets mee, zegt Deunk. 
‘Door het te vragen laat ik zien dat ik ervan 
uitga dat iedereen dat heeft, een favoriet 
boek.’ En ja, ze hoopt een domino-effect in 
gang te zetten: dat studenten die vanzelf-
sprekendheid doorgeven aan hún leerlingen, 
straks op de basisschool. 

Psycholoog Marjolein Deunk is een echte onderwijsvernieuwer. In haar colleges verbreedt ze met  
literatuur of andere kunst graag de blik van studenten van de Academische Opleiding tot Leraar  

Basisonderwijs. Dat zal hun van pas komen wanneer ze zelf voor de klas staan.

WWW.RUG.NL/STAFF/M.I.DEUNK

http://WWW.RUG.NL/STAFF/M.I.DEUNK
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‘TELL ME AND I FORGET. TEACH ME AND I REMEMBER. INVOLVE ME AND I LEARN’  (BENJAMIN FRANKLIN)

STELLING SHEREIF HAYKAL MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Little pink picks a daisy chain, 
great

Little blue picks a daisy chain, 
gay

Little blue climbs a tree, 
strong boy

Little pink climbs a tree, 
tomboy 

Netflix
Niet iedereen is gek op lezen, daar is ze zich 
van bewust. En zelfs voor fervente lezers 
kan de studietijd een periode zijn waarin 
die hobby wat in het slop raakt. Het leven  
zit immers behoorlijk vol als je studeert. ‘Je 
hebt misschien al de hele dag gelezen in een 
studieboek en geen zin meer om ’s avonds 
nog een roman op te pakken. En dan is er 
ook nog de hele dag die telefoon, Netflix… Ik 
heb zelf ook minder gelezen in mijn eerste 
studiejaren. Maar toen ik het weer ontdekte, 
merkte ik hoe ik het gemist had. Daarom 
denk ik dat het belangrijk is om als docent 
te laten zien dat het een heel goede tijds- 
besteding is.’ 
En zit een student er echt niet op te wach-
ten? Ook prima. ‘Sommige studenten raken 
geïnspireerd door het lezen van een stukje 
uit een roman en halen dat boek van de bieb. 

Wat zie je, en waarom zie je dat? In het  
project ‘Bewust van je eigen blik’ van 
Marjolein Deunk staan die vragen centraal. 
Studenten van de academische leraren-
opleiding keken naar beeldende kunst en 
onderzochten hun eigen interpretaties van 
de beelden. ‘Het doel was om interculturele 
sensitiviteit te onderzoeken. We hebben 
allemaal onze vooroordelen, we zijn gevormd 
door hoe we zijn opgegroeid en wat we 
gewend zijn. Als je je daarvan bewust bent, is 
het gemakkelijker om je oordeel soms even 
uit te stellen.’

Ook hoogleraar kunstgeschiedenis Ann-
Sophie Lehmann daagt studenten uit hun 
blik op kunst te onderzoeken. In het college 
‘Drawing and sculpting the human body:  
how art can enhance your diagnostic and 
empathic skills’ analyseren studenten 
geneeskunde kunstwerken om zich beter te 
leren verplaatsen in patiënten. Deunk: ‘Het 
is heel gemakkelijk om op basis van eerdere 
ervaringen te denken dat je weet wat je ziet. 
Ik kan me goed voorstellen dat dat voor  
artsen zo werkt, en dat je een betere  
anamnese kunt doen als je verder kijkt dan  
je eerste aannames.’

De kunst van het kijkenPink or blue

  

Bij anderen landt het niet. Die worden weer 
meer gevormd door de aanpak van een andere  
docent, of door invloeden van buitenaf – er  
is natuurlijk meer dan de universiteit alleen.  

Nieuwe vormen van academisch 
onderwijs
Voor nieuwe vormen van academisch onder-
wijs, zoals die van Deunk, ontstaat naar haar 
idee steeds meer aandacht. Zeer terecht, 
vindt ze. ‘Als promovendus leer je onder-
zoek doen. Je wordt expert op een bepaald 
gebied. Word je daarna universitair docent, 
dan blijft de nadruk vaak op onderzoek lig-
gen. Voor je carrière is dat ook belangrijk, 
maar onderwijs is niet iets wat je er even 
bij doet, het is een heel belangrijke taak.’ 
Daarom is ze blij met de subsidie die ze voor 
een innovatief onderwijsproject kreeg van 
het Comeniusprogramma van de NRO (zie 

kader) en las ze een jaar geleden instem-
mend ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, een  
beleidsstuk van De Jonge Akademie van de  
KNAW over – onder meer – de onderwaar-   
dering van onderwijs als taak van weten-
schappers. ‘Er is veel meer waardering voor 
onderwijs nodig.’ 
Deunk blijft onderzoeken op welke manieren 
ze literatuur en kunst nog interactiever kan 
inzetten in haar colleges. Om haar studen-
ten aan het denken te zetten, maar ook een 
beetje voor zichzelf. ‘Studenten komen vaak 
met verrassende inbreng. Toen ik met het 
gedicht van Hollie McNish kwam, raadde 
een student me een ander gedicht van haar 
aan en naar aanleiding daarvan heb ik een 
bundel van haar besteld. Die zou ik anders 
niet ontdekt hebben.’  

STILLS UIT YOUTUBE-FILM EN GEDICHT 
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Joep Boerboom 
(1973) / internatio-
nale betrekkingen 
1997
Ouderenstrijd   
De bewogen 
geschiedenis van 

50PLUS
WWW.BOOMGESCHIEDENIS.NL 

€ 24,90; E-book € 19,90

Christine Dirkse-Vreugdenhil 
(1986) / biologie 2010
Op stap in Nationaal Park 
Lauwersmeer
Unieke wildernis op oude zee-
bodem, onweerstaanbaar voor elke 
vogelaar en natuurminnaar
WWW.PROFIEL.NL  € 20,–

Mark Hektor 
(1996) /  
Science Education 
& Communication 
2021
Masterminds

Stripboek vol humor en weetjes over 
helden uit de RUG-geschiedenis
WWW.RUG.NL/MUSEUM EN ISHOP  € 8,95

Zef Hemel (1957) / sociale 
geografie 1981
Er was eens een stad. Visionaire 
planologie
Met bescheiden interventies 
zorgen voor grote verandering  
WWW.UITGEVERIJPLUIM.NL  € 34.99 

Maria Quist 
(1949) / culturele 
antropologie 1981 
Het Mensdier 
Een hoopvol boek 
over de waarde  

van álle leven. 
WWW.MARIAQUIST.NL  € 22,50

Karel Essink (1942) / biologie 
1968, promotie 1978
Familiehotel werd Zeehospitium
Katwijks kindersanatorium in 
Paterswolde (1942-1945)
WWW.OLEEL.NL  € 17,45

Jan Bert Kanon (1960) / Duits 1985
Van Steenwijk naar München (en 
terug)
Over de beeldhouwer Jan Tromp 
Meesters in de jaren twintig
WWW.WEIDEBLIK.COM  € 15,00

Arjen Dijkstra 
(1979) / 
geschiedenis 2007
De hemelbouwer – 
Een biografie van 
Eise Eisinga

Nieuwe kijk op het leven van Eisinga 
en zijn Franeker Planetarium
WWW.BORNMEER.NL  € 22,50

Mark Hektor (illu-
straties) en Arjen 
Dijkstra (tekst) 
Het Hemelbouwer-
tje (Nederlandse 
en Friese editie)

Prentenboekversie van De Hemel-
bouwer van Arjen Dijkstra over Eise 
Eisinga.
WWW.RUG.NL/SHOP  € 7,90

Douwe Draaisma (1953) / 
psychologie 1983, filosofie 1987
De ivoren cel
Herinneren en vergeten in Privé-
Domein
WWW.SINGELUITGEVERIJEN.NL 

€ 24,99  E-book € 14,99

Peter Kuipers 
Munneke (1980) / 
natuurkunde 2005  
en Martijn van 
Calmthout
Alles smelt
De wereld van het 

ijs in een veranderend klimaat
WWW.UITGEVERIJLIAS.NL  € 19,99

Joop W. Koopmans (1959 ) / 
geschiedenis 1983; promotie 1990
Het nieuws verbeeld: 
Oorlog en vrede in de titelprenten 
van de Europische Mercurius (1690-
1750)
WWW.VERLOREN.NL  € 35,00

Debbie Lager 
(1985) / Regional 
Studies 2011; 
promotie 2015
Namasté voor 
Wappum 
De botsing 

tussen het nuchtere platteland 
en esoterisch leven in een 
decor van bevolkingskrimp en 
aardbevingsproblematiek
WWW.PALMSLAG.NL  € 20,95

Luc Panhuysen 
(1962 ) / taal- en 
cultuurstudies 
1989
Het monsterschip 
Maarten Tromp  
en de armada  

van 1639
Het nieuwe verhaal van admiraal 
Tromp en de historische zeeslag 
bij Duins.
WWW.ATLASCONTACT.NL  € 29,99

Anneke B. Mulder-
Bakker (1940) /  
geschiedenis  
1967 en Rolf  
H. Bremmer Jr

Geleefd geloof
Het geloofsleven van boeren 
en burgers in Friesland en de 
Ommelanden van Groningen, 
1200-1580. 
WWW.WALBURGPERS.NL

 € 29,99; e-book € 14,99

Peter Rehwinkel 
(1964) / juridische 
bestuursweten-
schappen 1986; 
promotie 1991
Amalia – de plicht 
roept

Amalia moet haar vader opvolgen, 
maar kan ze eronderuit? en andere 
staatsrechtelijke vragen
WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL 

€ 25,00

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK 

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

Erwin Java (Assen, 1956), 
gitarist; www.erwinjava.nl; 

speelde in Cuby & The Blizzards, 
White Honey en bij Herman 

Brood; tourt momenteel met 
Johan Derksens The Sound 
of the Blues and Americana 

www.johanderksentheater.nl; 
studeerde vanaf 1975 enkele 
jaren Nederlands; voltooide 

conservatorium (1986 tot 1991)

Speciale plek
Gedempte Kattendiep 23-1, 

waar sociëteit 
De Kattebak zat
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ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

http://www.Boomgeschiedenis.nl
http://WWW.PROFIEL.NL
http://WWW.RUG.NL/MUSEUM
http://www.uitgeverijpluim.nl
http://www.mariaquist.nl
http://www.oleel.nl/
http://www.weideblik.com
http://www.bornmeer.nl
http://WWW.RUG.NL/SHOP
http://www.singeluitgeverijen.nl
http://WWW.UITGEVERIJLIAS.NL
http://WWW.VERLOREN.NL
http://WWW.PALMSLAG.NL
http://www.atlascontact.nl
http://www.walburgpers.nl
http://WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK
http://www.johanderksentheater.nl
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‘NOISE IN SCIENTIFIC INSTRUMENTS CANNOT BE FULLY FILTERED OUT, JUST LIKE NOISE IN THE MIND’

STELLING YUNER GAN SCIENCE & ENGINEERING

Erwin Java (Assen, 1956), 
gitarist; www.erwinjava.nl; 

speelde in Cuby & The Blizzards, 
White Honey en bij Herman 

Brood; tourt momenteel met 
Johan Derksens The Sound 
of the Blues and Americana 

www.johanderksentheater.nl; 
studeerde vanaf 1975 enkele 
jaren Nederlands; voltooide 

conservatorium (1986 tot 1991)

Speciale plek
Gedempte Kattendiep 23-1, 

waar sociëteit 
De Kattebak zat

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

‘O
p de terugweg van vakantie in Spanje, reden we  
’s nachts over het verkeersplein Oudenrijn. Mijn vader 
zag een bus. Hij zei: “Hé, dat is de bus van Cuby & The 
Blizzards.” Ik was elf, twaalf, speelde nog niet eens 

gitaar. Maar ik dacht wel: Wow, zo’n leven lijkt me wel wat. Helemaal 
vrij, met niemand wat te maken. En zo is het ook gegaan. Vanaf het 
moment dat ik een gitaar kreeg van mijn ouders, was ik alleen maar 
met dat ding bezig. 
Tijdens mijn studie Nederlands zat ik vier, vijf uur op een dag op mijn 
kamer te spelen. In mijn achterhoofd wist ik wel dat ik de studie niet 
af zou maken.
Mijn instrument was ook mijn vlucht. Ik had een aangeboren 
darmprobleem. Dat maakte me bang voor kleine, afgesloten 
ruimtes, en uiteraard ook voor stille collegezalen. Ik moest snel naar 
de wc kunnen en wilde niet opvallen door de geluiden die ik ongewild 
produceerde. Colleges in het Alfagebouw waren een marteling. Ik 
ging zo weinig mogelijk.

Het is geen zielig verhaal. Het was een weg die ik te bewandelen had. 
Ik denk dat levens van veel mensen zo gaan, tekortkomingen in het 
één compenseren ze in het ander.  
Als muzikant kon ik op den duur mijn geld verdienen. Ik speelde 
tweehonderd keer per jaar. Eindhoven, Middelburg, Amsterdam. 
Terug in Groningen zocht ik dan vaak mijn heil in De Kattebak, 
in die jaren een sociëteit voor kunstenaars en muzikanten. Dat 
combineerde ook niet zo met studeren. Omdat ik toch nog iets wilde 
doen met mijn gymnasiumdiploma, heb ik later conservatorium 
gedaan.
Als er maar geluid om me heen was voelde ik me prettig. Dan had 
ik ook minder stress wat ook weer gunstig was voor mijn afwijking. 
Ik ben er aardig overheen gegroeid.  En bovendien: Wat interesseert 
het me überhaupt nog? Ik ben 65! Wat ik er wel van heb over-
gehouden is dat ik in bioscopen of zo altijd aan de zijkant ga zitten. 
Situaties waarin ik me opgesloten voel, vermijd ik nog steeds.’ 

‘Ik was bang voor stille 
collegezalen’ 

http://www.johanderksentheater.nl
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Het was een beslissende tijd in allebei hun levens. De Surinaamse Carry-Ann Tjong-Ayong (1941) en
Eddy Ligeon (1936) studeerden begin jaren zestig in Groningen aan de universiteit. Alleen voor vakanties 

keerden ze nog terug naar hun geboorteland. 

TERUGBLIKJURGEN TIEKSTRA BAS DE MEIJER, UIT FOTOALBUM C. TJONG-AYONG (FOTO 1, 4, 5, 6)

‘K
ijk, ik was niet de eerste gene-
ratie.’ Carry-Ann Tjong-Ayong, 
tachtig jaar oud, schuift over 
de tafel een foto van een jonge 

Surinaamse man, gekleed in rokkostuum. 
In zijn handen een bul. ‘Dit was mijn vader 
in 1947.’
We bevinden ons in het souterrain van het 
huis in Utrecht dat Tjong-Ayong al sinds 
jaar en dag bewoont met haar man, gra-
fisch ontwerper Wim Verboven. Aan de keu-
kentafel zit ook Eddy Ligeon, 85 jaar oud. 

Evenals Tjong-Ayong werd Ligeon gebo-
ren in Paramaribo en kwam hij eind jaren 
vijftig als tiener naar Nederland om hier 
naar school te gaan en uiteindelijk aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen te studeren.

Voorgoed afscheid
Het was een beslissende tijd in allebei hun 
levens. Omdat Tjong-Ayong hier haar latere 
man leerde kennen, keerde ze nooit werke-
lijk terug naar Suriname. Ook al was het 
haar plan geweest daar lerares Spaans te 

worden. Ligeon nam eveneens voorgoed 
afscheid. Pas vijftig jaar na zijn vertrek uit 
Paramaribo kwam hij voor het eerst terug 
in zijn vaderland. Na zijn studie farmacie 
werd hij onderzoeker bij het latere UMCG en 
speelde hij jarenlang als spelverdeler (guard) 
bij basketbalclub Donar.
De reden om naar Nederland te komen was 
het gebrek aan opleidingen in Suriname. 
Voor die overtocht hadden je ouders wel geld 
nodig. ‘Dat vooral’, zegt Tjong-Ayong. ‘Je kon 
ook een beurs krijgen van de Surinaamse 

Het huis van Tante Pam 
was een warm bad

1

2

3

4

5

WWW.IISG.AMSTERDAM/NL

http://WWW.IISG.AMSTERDAM/NL


‘NO ROAD IS LONG WITH GOOD COMPANY’  (TURKISH PROVERB)

STELLING MARTINE VAN DER HEIDE ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

regering, maar dan moest je goede cijfers 
hebben. Óf goede contacten.’ 

Stoomschip
Samen met twee broers en een zus kwam 
ze in 1955 met het stoomschip Cottica, drie 
weken over de Atlantische Oceaan. ‘Ik vond 
het vreselijk’, zegt Tjong-Ayong. ‘We hadden 
een geweldige tijd in Suriname, met fami-
lie en vrienden, en ineens moest je zonder 
ouders naar Nederland.’
Anders was het voor Ligeon. ‘Ik woonde 
bij mijn oom. Vanaf mijn zesde jaar was 
ik mijn moeder kwijtgeraakt, en ook mijn 
vader. Mijn moeder had een oorlogstrauma, 
en moest worden opgenomen. Mijn vader 
was eerste machinist op de grote vaart. Toen 
ging ik bij mijn grootmoeder wonen, bij wie 
ook nog alle ooms en tantes woonden. Ik 
trok het meest op met mijn oom William. 
Toen die afgestudeerd was en zijn apotheek 
startte, ging ik met hem mee. Dat was in 
1956. Op een gegeven moment is in een week 
tijd beslist: jij gaat naar Nederland. Ik wist 
niet eens wat in mijn koffer zat. Mijn vader 
bracht mij naar Zanderij, het vliegveld, en ik 
stapte zo het vliegtuig in.’

Eigen plek
Voor hem was het een avontuur. Hij kwam 
als zeventienjarige op het Internaat Hommes 
in Hoogezand en ging naar het lyceum in 
Sappemeer. ‘Vanaf mijn zesde jaar was ik 
eigenlijk een zwerver. Ik had geen moeder 
meer, mijn vader was er niet. Dus ik zat con-
tinu bij ooms en tantes en grootmoeder. Ik 
had ook geen eigen kamer of ruimte waar ik 
me af en toe kon terugtrekken. Als ik dat wil-
de, ging ik in die tijd onder de tafel een boek 
liggen lezen. Op het internaat had ik voor het 
eerst een eigen kamer, een eigen plek. Dat 
was voor mij ontiegelijk fijn.’
Al als kind kenden ze Nederland al goed. 

Op school in Paramaribo moesten ze alles 
over Nederland leren. Ligeon: ‘De treinreis 
van Groningen naar Delfzijl kenden we uit 
ons hoofd.’ Tjong-Ayong: ‘We konden alle 
stations opnoemen.’ ‘Maar vroeg je ons iets 
over de geschiedenis of aardrijkskunde van 
Suriname’, vervolgt Ligeon , ‘dan wisten we 
dat niet.’

Danslessen
De school- en studiejaren in Groningen zijn 
een mer à boire aan herinneringen. Toen de 
vier kinderen Tjong-Ayong omkwamen van 
de heimwee, kwam hun moeder een paar 
jaar over uit Suriname. Hun huis aan de 
Helperbrink werd een warm bad voor iedere 
ontheemde. ‘Tante Pam was een moeder voor 
alle Surinaamse studenten,’ zegt Ligeon.
De Surinamers waren niet de enige bui-
tenlanders. Samen met een groep Noren, 
Venezolanen en Curaçaoënaars werd een 
eigen club opgericht, die elke zaterdag 
samenkwam in een pand tegenover de 
Martinikerk. Aan het Martinikerkhof volgde 
men danslessen – foxtrot, quickstep, tango, 
Engelse wals – bij de Duitse vrouw Gretel 
van Bruggen. 
Tjong-Ayong werd lid van de vrouwelijke 
studentenvereniging Magna Pete, dat pas 
later samenging met mannenvereniging 
Vindicat (waar Ligeon lid van was). 

Kroeshaar
Ligeon herinnert zich de verlegenheid waar-
mee de kappers naar zijn kroeshaar keken. 
In een kapperszaak bij het Hereplein vroeg 
de oudere barbier of hij plukjes mee mocht 
nemen om de kinderen te kunnen laten zien 
hoe het haar van Zwarte Piet eruitziet. ‘Ik zei: 
ga je gang maar!’
Discriminatie bestond voor hen niet. Het 
sinterklaasfeest werd ook in Suriname volop 
gevierd. De broers van Tjong-Ayong speelden 
elke december Zwarte Piet, enigszins bij-
geschminkt. Ligeon ook, die zijn muts met 
gekleurde veer die alle Vindicaters destijds 
droegen daar handig voor kon gebruiken.

W.F. Hermans
‘Ik zat in het bestuur van de literaire facul-
teitsvereniging’, vertelt Tjong-Ayong. ‘W.F. 
Hermans was toen aan de universiteit ver-
bonden, bij de faculteit Sociale Geografie, 
maar wilde nooit lezingen geven. Toen heb-
ben ze mij erop afgestuurd. Ik heb hem 
gebeld, en ik mocht langskomen. Hij woonde 
aan de Ossenmarkt, in dat hoekpand. Hij 
deed de deur open, met een poes op zijn arm, 
en zei: “Kom naar boven, dan praten we 
even”. Hij had eerst een verrassing voor mij, 
vertelde hij. Toen kwam er een Surinaamse 

vrouw binnen, met wie hij getrouwd bleek 
te zijn: Emmy Meurs. Zij vroeg: “Ben jij een 
Tjong-Ayong? Jouw nichten waren vriendin-
nen van mij, en je vader heeft gestudeerd 
met mijn broer.” Zo kregen we een heel leuk 
gesprek. Hermans zei toen: “Je begrijpt dat 
als Emmy zo verwant is aan jullie, dat ik 
geen nee kan zeggen.” Toen had ik het dus  
voor mekaar.’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elfstedentocht
Hoe blijvend de tijd in Groningen is, blijkt uit 
een fotoboek dat de man van Tjong-Ayong 
op tafel legt: nog maar een paar jaar geleden 
ging zij met tien van haar jaarclubgenoten 
uit 1960 naar Suriname, om plekken uit 
haar jeugd te bezoeken. Vijftig jaar na hun 
gezamenlijke studiejaren.
Ook Ligeon heeft elk jaar nog een reünie. Om 
te tonen hoe belangrijk die studietijd was, 
een laatste anekdote. ‘Ik kan me herinneren 
dat ik in 1963, tijdens de Elfstedentocht 
in die strenge winter die werd gewonnen 
door Paping, in het scheikundelaboratorium 
stond aan de Bloemsingel 1. Twee medewer-
kers van dat laboratorium reden ook mee. 
Op het lab hadden ze een transistor staan, 
zo’n kleine radio, om dat hele verslag te vol-
gen. Ik zal je vertellen… We waren wel bezig 
met onze proeven, maar zodra weer iets voor 
de radio kwam, stonden we er allemaal om 
heen te luisteren: assistenten en hoogleraar. 
Dát soort momenten. Hartstikke mooi.’

1 Carry-Anne, Cabaret
2 Eddy met huisgenoot, studentenhuis 
 Westersingel 42, 1960 (Collectie IISG)
3 Carry-Ann en Eddy, schoolfeest in Huize Maas, 
 1958 (Collectie IISG)
4 Sinterklaasfeest fam. Tjong-Ayong (Carry-Ann  
 uiterst links), Groningen 1958 (Collectie IISG)
5 Carry-Ann in galajurk ter gelegenheid van het  
 350-jarig lustrum van de RUG
6 Cathrien Vinkes, moeder Tjong-Ayong, 
 Margareth Keyzer, Helperbrink 
7 Eddy en Carry-Ann (lichte trui)
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K
oraalriffen behoren tot de meest 
soortenrijke ecosystemen op aarde. 
Micro-organismen, algen, poliepen 
en kwallen; platwormen en 

zeesterren; mini-zeepaardjes, zeekomkom-
mers en kleurrijke zeenaaktslakken: iedere 
duik levert bijzondere ontmoetingen op. 
‘Er is inmiddels een wereldwijd besef dat 
veel van deze soorten bedreigd worden. Die 
soorten hebben bescherming nodig, maar 
we weten voor een deel niet eens om welke 
soorten het gaat.’ Dat stelde Bert Hoeksema 
op 16 november tijdens zijn inaugurele 
rede aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al 
sinds juni 2019 is hij er honorair hoogleraar 
tropische mariene biodiversiteit, maar pas 
nu kon hij zijn oratie houden, na twee keer 
uitstel vanwege de coronamaatregelen.

Vanwaar dit hoogleraarschap in Groningen?
‘Werken met studenten is voor mij een van 
de leukste kanten aan mijn werk. Ze mee- 
nemen op expedities, mijn eigen nieuws- 
gierigheid op ze overbrengen. Interessante 

stageplekken voor ze regelen, samen publi-
ceren over nieuwe ontdekkingen. Dat doe ik 
nu ook al veel, maar met zo’n hoogleraar-
schap geef je daar toch wat meer vorm aan. 
Voor Naturalis is het belangrijk om hoog-
leraren te hebben zitten bij verschillende 
universiteiten in Nederland. Dat maakt de 
banden wat officiëler, en de samenwerking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemakkelijker. En waarom dan Groningen? 
Omdat de RUG heel groot is in mariene bio-
logie. En ik kom er zelf vandaan. Dat maakt 
het extra leuk.’

Uw rede is getiteld ‘Verborgen biodiversi- 
teit van koraalriffen’. Waarom ‘verborgen’?
‘Wat zich afspeelt onder de waterspiegel is 
nog grotendeels onbekend. Het is ook rela-
tief lastig te onderzoeken, zeker op grotere 
diepten. Daarnaast gaat het vaak om piep-
kleine organismen. Eencelligen, maar ook 
bijvoorbeeld poliepen van maar een milli-
meter groot. Veel organismen zijn nog niet 
ontdekt omdat ze zo goed gecamoufleerd 
zijn, of precies lijken op iets anders. Er 
zijn bijvoorbeeld zeeanemonen die precies 
op koralen lijken. Niet ongevaarlijk voor 
duikers en vissers, want die zeeanemoon is 
zwaar giftig. En laatst bleek dat een garnaal 
uit de Cariben, die op het oog niet te onder-
scheiden is van een garnaal uit de Indische 
en Stille Oceaan, toch een afzonderlijke 
soort is. Er zijn nu zo’n 230.000 mariene 

Koraalonderzoeker Bert Hoeksema van Naturalis en honorair hoogleraar tropische mariene biodiversiteit 
aan de RUG heeft een grote passie: ontdekken wat er allemaal leeft op en rond koraalriffen. Om vervolgens die riffen 

beter te kunnen beschermen. ‘Je weet nooit wat je onder water tegenkomt. Dat maakt het zo fascinerend.’

ONDERZOEK

Verwondering
onder water

NIENKE BEINTEMA
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soorten bekend, maar naar schatting is een 
derde tot zelfs twee derde nog niet ontdekt.’

Waarom bent u koraalspecialist geworden?
‘Juist vanwege die enorme variatie. Je blijft 
je verbazen, als je aan het duiken bent. En 
dat systeem zit zo ongelooflijk complex in 
elkaar. Er zijn bijvoorbeeld visjes die alleen 
maar voorkomen in de buurt van één soort 
koraal. Die afhankelijkheden vind ik heel 
boeiend. Hoe is dat evolutionair ontstaan? 
En hoe hebben die soorten die zo van elkaar 
afhankelijk zijn, zich over de aarde ver-
spreid? En wat gebeurt daar dan mee nu 
het koraal steeds meer onder druk staat, 
door het opwarmen van de oceanen en door 
destructieve visserij?’

Heeft uw onderzoek een directe toepassing? 
‘Soms wel – dan blijkt bijvoorbeeld dat één 
bepaald koraalrif extra belangrijk is qua 
biodiversiteit, en dan weet je dat je dat met 
voorrang moet beschermen. Dit onderzoek 
naar die onderwaterrijkdom raakt een breed 
publiek, van duikers en aquariumfanaten 
tot reis- en natuurliefhebbers. Iedereen 
raakt erdoor gefascineerd – als je het maar 
eenmaal weet. Ik vind het belangrijk dat 
wij laten zien wat daar allemaal leeft, onder 
water, en hoe alles met elkaar samenhangt. 
Pas als je dat weet, kun je de consequenties 
van menselijke invloeden beter begrijpen. 
Dan besef je dat we soorten kunnen ver-
liezen voordat ze ooit zijn ontdekt. En dat 
zo’n complex ecosysteem zich niet zomaar 
herstelt.’

Dat laatste bleek ook uit uw onderzoek 
naar kunstmatige riffen. Kunt u daar iets 
over vertellen?
‘Twee studenten van mij hebben in Sint 
Eustatius onderzoek gedaan naar de ont- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wikkeling van koraal en geassocieerde fau-
na op een oude strekdam die was verwoest 
door een storm. Dat onderzoek liet zien dat 
de biodiversiteit op zo’n kunstmatig rif bij 
lange na niet vergelijkbaar is met die van 
natuurlijke riffen. Zelfs na een paar eeu-
wen. Mensen vragen weleens: wanneer is 
zo’n rif volgroeid? Wanneer is het identiek 
aan een natuurlijk rif? Mijn antwoord is 
dan: dat wordt het nooit. Vooral omdat het 
oppervlak veel te regelmatig is. Het zijn 
juist al die holtes en spleten die een natuur-
lijk rif zo divers maken.’

Maar hoe zit het dan met rifherstelprojec- 
ten, waarbij koraal wordt gekweekt op 
kunstmatige structuren?
‘Ja, dat vind ik dus eerlijk gezegd ook niet 
echt rifherstel. Onderzoekers richten zich 
dan vaak maar op een of twee soorten, die 
gemakkelijk te kweken zijn. Dat doen ze 
dan in ondiep water. Er gaat veel aandacht 
uit naar dat soort projecten, maar ze komen 
niet in de buurt van de natuurlijke com-
plexiteit van zo’n rif. Ik denk niet dat je daar 
koraalriffen mee gaat redden.’

Waarmee dan wel?
‘Door het probleem aan de bron aan te pak-
ken. Minder vervuiling, minder destructieve 
visserij, en natuurlijk het aanpakken van 
de oorzaken van klimaatverandering. Er is 
steeds meer koraalsterfte, door opwarming 
van het water of door ziekten, of door een 
combinatie – dat weten we niet precies. 
Alle kennis is nuttig, en dat is waarom 
wij dááraan werken. Dat doen we samen  

met natuurorganisaties, bijvoorbeeld op 
Bonaire en Borneo: die moeten wel weten 
wát ze moeten beschermen, en waar de 
meest kwetsbare riffen zich bevinden. 
Daarbij helpt het enorm als je aan de men-
sen kunt laten zien – aan toeristen en aan 
de plaatselijke bevolking – wat er allemaal 
leeft rond zo’n rif.’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u specifieke plannen met het
hoogleraarschap?
‘Ik denk niet zozeer aan de lange termijn. 
Er komt zóveel aanwaaien dat ik altijd druk 
ben met leuke dingen. Veldwerk, publiceren, 
met studenten werken. Collega’s mailen  
me: zullen we samen onderzoek doen aan 
deze soort? Dan zeg ik altijd ja, als het maar 
met koraal te maken heeft. Zo blijft het altijd 
spannend. Dan ontdekken we een nieuwe 
soort, of een nog onbekend relatie met een 
andere soort. Een garnaal die op een slak 
rijdt, bijvoorbeeld, als op een paardje. Dat 
kom je allemaal tegen als je gaat duiken bij 
een koraalrif. En dát dan delen met studen-
ten, of met lokale sportduikers, en er samen 
over publiceren… Mensen vragen weleens: 
wat is je favoriete duikbestemming? Dan 
zeg ik: de volgende. Weer iets anders zien. 
Die voortdurende verwondering: dat is het 
allermooiste.’ 

Bert Hoeksema (1957)  
studeerde mariene biologie in  
Groningen en promoveerde in  

Leiden. Sinds 1982 is hij koraal- 
onderzoeker bij het Naturalis  

Biodiversity Center in Leiden en  
hij is sinds 2019 ook honorair 

hoogleraar aan de RUG. Zijn onder-
zoek richt zich op de taxonomie,  

ecologie, evolutie en biodiversiteit 
van koraalriffen. 





ELMER SPAARGAREN

 
Hoge der Aa, Winterwelvaart 

Elmer Spaargaren, alumnus sociologie en 
bijna een halve eeuw dé fotograaf  

van academisch Groningen, gaat met 
pensioen. Voor de laatste keer maakte 
hij een foto voor de rubriek Ain Wondre 

Stad. En met de sfeervolle Groningse 
winterplaat op deze middenpagina’s 
neemt hij afscheid van Broerstraat 5. 

Elmer, bedankt voor al die jaren prettig 
samenwerken.

Als hommage aan haar ‘hoffotograaf’ 
plaatste de RUG een greep uit de 

duizenden foto’s in het archief van 
Elmer Spaargaren: 

WWW.RUG.NL/HOFFOTOGRAAFSPAARGAREN 

Stad & Universiteit – Academiestad 

Groningen in beeld

In dit boek, uitgegeven in 2020, heeft  

Elmer Spaargaren een brede en afwisselende 

keuze gemaakt uit zijn archief. Het is zijn eigen 

kroniek van bijna vijftig jaar geschiedenis 

van academiestad Groningen. ‘Nostalgie is 

hoe dan ook niet mijn focus geweest bij de 

samenstelling van het materiaal voor dit boek, 

maar veel meer de verwondering hoe snel in 

deze decennia de veranderingen zijn gegaan.’

WWW.PHILIPELCHERS.NL € 19,50

FOTO
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ONDERZOEK

Virtueel 
bloemblaadjes 

plukken
revalidatie na de IC

KIRSTEN OTTEN REYER BOXEM

L
ise Beumeler is iemand die graag buiten de klapdeuren van de 
ziekenhuisafdeling kijkt, samenwerkt met andere disciplines 
en zo vaak tot verrassende inzichten komt. Ook samenwer-
king met het bedrijfsleven schuwt ze niet, want: ‘Die andere 

energie en expertises zorgen altijd voor uitkomsten waar ik alleen 

nooit op was gekomen – je hebt elkaar gewoon nodig!’ Beumeler 
studeerde biomedische wetenschappen aan de RUG en bevindt 
zich nu in de eindfase van haar promotietraject: een zorginnovatie- 
onderzoek aan de RUG/Campus Fryslân bij het Medisch Centrum 
Leeuwarden (MCL). Met haar onderzoek brengt Beumeler in kaart 

De IC-geneeskunde is steeds beter in staat om ernstig zieke mensen in leven te houden, maar herstel na
een opname op de intensive care duurt vaak maanden, soms zelfs jaren. Promovenda Lise Beumeler (1992) 

onderzoekt welke patiëntengroep baat zou hebben bij een IC-revalidatietraject en hoe zo’n traject eruit  
zou moeten zien. Samen met het bedrijf 8D-games onderzoekt ze hoe gaming, ‘serious gaming’  

welteverstaan, daarbij kan helpen. 

WWW.RUG.NL/STAFF/L.F.E.BEUMELER
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‘NOBODY SAID IT WAS EASY. NO ONE EVER SAID IT WOULD BE THIS HARD’  (THE SCIENTIST, COLDPLAY)

STELLING NATALY PUERTA CAVANZO MEDISCHE WETENSCHAPPEN

‘Serious games maken de oefeningen  
juist minder serieus, het haalt  

de angel eruit!’

met welke langdurige klachten voormalige intensive-carepatiënten 
kampen en wat er gedaan kan worden om het herstel van deze 
mensen te bevorderen.

Angstige tijd
‘Die klachten kunnen zowel fysiek als mentaal zijn,’ vertelt Beumeler. 
‘Fysieke problemen zijn vaak het gevolg van spierverzwakking die 
tijdens een IC-opname razendsnel optreedt en een erg traag herstel 
kent. Zelfs het optillen van een kopje koffie kan voor deze patiënten 
al te zwaar zijn.’ Maar ook mentaal heeft een IC-opname grote impact: 
‘Veel mensen ervaren de dagen die zij op de IC doorbrengen als een 
angstige tijd. Nadien hebben zij vaak last van slaapproblemen, nare 
dromen en depressieve gevoelens.’ Vooral voor de zogeheten langlig-
gers, mensen die langer dan twee dagen op de IC doorbrengen, zijn 
de gevolgen groot: ongeveer de helft van hen heeft een jaar later nog 
klachten die ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven voor hen lager 
is dan voor de opname.’ 

Nazorgpoli
Aandacht voor nazorg na een IC-opname was lange tijd niet van-
zelfsprekend. Mede door corona is daar verandering in gekomen. 
Steeds meer ziekenhuizen krijgen, net als het MCL, een nazorgpoli, 
maar hoe die zorg er idealiter uit moet zien en hoe deze het beste kan 
worden aangeboden is nog geen uitgemaakte zaak. Samen met haar 
begeleiders Christiaan Boerma, intensivist bij het MCL, en hoog- 
leraar Gerjan Navis (UMCG) experimenteert Beumeler met mogelijke 
oplossingen rondom revalidatie, voeding en beweging, in nauwe 
samenwerking met zorgprofessionals als diëtisten, fysiotherapeu-
ten, IC-verpleegkundigen en intensivisten. 
Zo ontwikkelde ze al een nazorgbrochure, organiseerde met het team 
van de nazorgpoli rondleidingen op de IC en zoekt ze naar manie-
ren om voormalig patiënten op een verantwoorde en aantrekkelijke 
manier te kunnen laten oefenen. 

Leeuwarder bedrijf
Inspiratie om dat laatste probleem te tackelen borrelde op toen 
Beumeler tijdens een netwerkbijeenkomst in gesprek raakte met 
Johan van der Meulen, technisch directeur bij 8D-games. Dit 
Leeuwarder bedrijf maakt serious games voor onder meer de zorg, het 
onderwijs en de overheid. ‘Ik was al bekend met de Schaatsgame die 
8D-games in 2016 voor het UMCG had ontwikkeld, waarmee ouderen 
hun balans kunnen trainen,’ vertelt Beumeler, ‘en ik was benieuwd 
of Johan ook ideeën had om een deel van mijn doelgroep te kunnen 
helpen bij hun oefeningen, die vaak als pijnlijk, zwaar en frustrerend 
worden ervaren en daardoor niet erg populair zijn.’ 
Die had hij zeker, en al snel volgde een bijeenkomst in het ziekenhuis 
met Beumeler en haar collega’s van de nazorgpoli. ‘Daar heb ik ze 
verteld over mijn ideeën en ze laten kennismaken met de spellen die 
wij al hadden en die mij voor hun doelgroep geschikt leek,’ blikt Van 
der Meulen terug. ‘Doordat veel patiënten gebonden zijn aan stoel of 
bed zijn de mogelijkheden beperkt, maar met behulp van een Virtual 
Reality-bril kun je patiënten bijvoorbeeld de illusie geven dat zij  
papieren vliegtuigjes door een ruimte gooien. Voor de patiënten voor 
wie dergelijke armbewegingen een brug te ver zijn had ik een spel 
meegebracht waarbij je door middel van een sensor bloemblaadjes 
van een scherm kunt plukken.’ 

VR-bril fantastisch
Na de professionals was de beurt aan een aantal voormalige 
IC-patiënten om met de geselecteerde games aan de slag te gaan.  
‘Het was echt fantastisch om te zien hoe deze mensen, veelal zeven-
tigers, niet waren weg te slaan bij de VR-bril,’ lacht Van der Meulen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Je verwacht pure paniek, maar dat blijkt zo’n onderschatting: als 
ze eenmaal weten hoe ze een apparaat moeten gebruiken werkt het 
echt geweldig. Het is wel belangrijk dat mensen goed op weg worden 
geholpen, en dat kost helaas wat tijd. Als je wilt dat een innovatie 
wordt opgenomen in een zorgtraject, dan mag het niet nog méér tijd 
gaan kosten van het zorgpersoneel, want die is er gewoon niet. Hoe 
we dat gaan inregelen hebben we nog niet uitgedokterd.’ 
Beumeler is blij verrast om te zien dat de proefpersonen het oefenen 
niet alleen leuker vinden met een serious game, maar ook beter 
bewegen en het langer volhouden: ‘Ik zag bij hen een grote nieuws- 
gierigheid en gretigheid om met de games aan de slag te gaan. 
Tijdens het spelen waren zij zich bovendien veel minder bewust van 
hun klachten, waardoor zij zich veel vrijer bewogen. Pijn kent een 
heel duidelijke psychische component: uit angst voor het verergeren 
van de pijn kun je bepaalde bewegingen gaan laten of verkrampt 
raken. Het verleggen van de focus biedt duidelijk mogelijkheden. In 
dit geval is de benaming “serious games” dus onjuist, het maakt de 
oefeningen juist minder serieus, het haalt de angel eruit! ’

Zorginnovaties
Zowel Beumeler en het nazorgteam als de proefpersonen zijn zo 
enthousiast over de ideeën van Van der Meulen, dat 8D-games 
opdracht heeft gekregen om een serious game voor hand- en arm-
bewegingen te ontwikkelen, gefinancierd uit het innovatiebudget 
van het MCL. Naar verwachting zullen de eerste prototypes komend 
voorjaar kunnen worden getest. Van der Meulen licht alvast een tipje 
van de sluier op: ‘Zowel de VR-bril als het plukken van bloemblaadjes 
zal in het spel terugkomen.’ 
Of deze serious game ook daadwerkelijk door het ziekenhuis ingezet 
zal worden, is afhankelijk van heel veel facetten: ‘Het medisch 
landschap is heel complex. Politiek en zorgverzekeraars spelen een 
enorme rol bij het al dan niet invoeren van zorginnovaties,’ legt 
Van der Meulen uit. ‘Het doel van dit traject is dan ook in de eerste 
plaats onderzoek,’ valt Beumeler hem bij. ‘We willen ontdekken wat 
de waarde van deze techniek is en op die manier de weg vrijmaken 
voor toekomstige toepassingen in de praktijk, maar we hebben goede 
hoop dat die er zeker gaan komen!’ ‘Interesse vanuit andere zieken-
huizen is er in elk geval al volop,’ vult Van der Meulen aan.
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R
oos Custers en Nick ter Wal kennen 
elkaar van hun studie Nederlands 
en schreven samen de nieuwe editie  
van het boek Literaire Wandeling 

Groningen. Custers is onder meer uitgever,  
redacteur, docent en talkshow-presen-
tator en was coördinator van ‘Dichters in 
de Prinsentuin’ en Ter Wal heeft een anti-
quariaat. Hun boek bevat vijf wandelroutes 
door Groningen en Haren en vele anekdo-
tes over schrijvers en dichters van vroeger 
en nu die een link hebben met bepaalde 
locaties. Zo trad A.L. Snijders op in de toen-
malige Openbare Bibliotheek in de Oude 
Boteringestraat en zat Custers’ favoriete 
dichteres Fritzi ten Harmsen van der Beek 
soms achter de toonbank van antiquariaat 
Timbuctoo in de Turftorenstraat te roken en 
boeken af te rekenen. 

Voor het huis van Hermans leest Custers 
voor uit een brief die hij aan Gerard Reve 
schreef over de kermis op 28 augustus: ‘Een 
dag om in een lauwwarm bad je polsslag-
aderen open te snijden.’ Hermans was nogal 
een kankeraar, voegt ze toe. ‘Hij was overál 
ongelukkig geweest,’ denkt Ter Wal. ‘Wijn 

Wandelen door 
literair Groningen

drinken met vrienden in Café Wolthoorn, 
zoals Rawie en Driek van Wissen graag 
deden, was niets voor hem.’ 

We wandelen door de herfstbladeren 
langs het Nieuwe Kerkhof, waar Jean-Paul 
Franssens woonde, de favoriete schrijver 
van Ter Wal. ‘Gerrit Krol, ook een echte zoon 
van Groningen, schreef een prachtig gedicht 
over deze plek.’ Als we Café de Minnaar 
passeren, merkt Custers op dat Groningen 
jonge auteurs de vrijheid biedt om zich op 
hun eigen manier te ontwikkelen. ‘Optreden 
in De Kroeg van Klaas of in de Prinsentuin 
is laagdrempelig en veel dichters hebben 
er hun eerste schreden gezet, zoals Joost 
Oomen en Ellen Deckwitz.’

Ook het zonovergoten Noorderplantsoen 
is een dankbare inspiratiebron, bijvoor-
beeld voor Ruben van Gogh die schreef 
over kringloopwinkel Mamamini aan de 
Noorderbinnensingel. Op de Plantsoenbrug 
vertelt Ter Wal een verhaal over Nanne 
Tepper, volgens hem de meest Groningse 
schrijver van allemaal: ‘Hier reed hij het 
water in en draaide doodleuk nog een shagje 

MARJAN BROUWERS REYER BOXEM

Op een zonnige herfstmiddag beent een bekende gestalte met wapperende jaspanden langs de voormalige 
woning van W.F. Hermans aan de Spilsluizen. ‘Kijk nou, Jean Pierre Rawie,’ onderbreekt Roos Custers het relaas van 

collega-auteur Nick ter Wal over hoe intens Hermans Groningen haatte. Een mooi begin van een literaire 
wandeling van de Hortusbuurt naar de Grote Markt. 

terwijl zijn auto zonk. Omstanders hebben 
hem gered, maar een halfjaar later stapte hij 
alsnog uit het leven.’

Op de A-Brug wijst Custers het oude 
huis van Deckwitz aan. ‘En daar aan de 
Westerbinnensingel was het fictieve kantoor 
van Ludde Menkema uit Lupko Ellens thriller 
Moddergraf.’ We lopen naar de Vismarkt, 
waar Martin Bril bezwoer de stad nooit te 
zullen verlaten en vrienden die vertrokken 
verraders noemde. De hoofdpersoon uit 
Anton Valens’ Het Boek Ont woonde achter  
de A-Kerk. ‘Man en Post!’ roept Custers. 
Een moderne klassieker, vindt Ter Wal. We 
weten dan nog niet dat Valens een week 
later zal overlijden. 

In de Guldenstraat lezen we een gedicht van 
Rawie, dat hoog op een muur is gebeiteld. 
Op de Grote Markt is Hermans terug: na het 
voltooien van De God Denkbaar Denkbaar 
de God dronk hij een espresso bij Talamini. 
In de verte fonkelt het Forum in de zon 
en Ter Wal betreurt het dat de naam van 
Belcampo, pseudoniem van studentenhuis-
arts Schönfeld Wichers, niet is meeverhuisd 
naar de nieuwe locatie van de Bibliotheek. 
Custers sluit de wandeling passend af met 
een gedicht van Kees Stip:

Groningens toekomst

Een visioen (ik heb ze van tevoren)
De gasbel heeft zijn laatste gas verloren.

De menigte staat op de Grote Markt 
en staart omlaag naar de Martinitoren. 

Literaire wandeling 
Groningen
WWW.KLEINEUIL.NL

€ 12,50

http://www.kleineuil.nl


Wat spreekt u zo aan in duiven?
‘Een duif ziet er lieflijk uit en vertedert. Het is een handzame vogel. Heel 
kleine vogeltjes kun je moeilijk in de hand hebben. Duiven zijn over 
het algemeen tam. Ze kunnen goed samen in een hok, zonder geruzie. 
Ik heb sierduiven, geen vliegduiven. Naar shows ga ik er niet mee. Ik 
geniet van mijn mooie volières en van de dagelijks verzorging.’ 

U houdt ook lezingen en schreef al drie boeken over uw 
favoriete vogel. Hoe dat zo?
‘Meestal wil ik meer, als ik ergens belangstelling voor krijg. Dan wil ik 
de diepte in. Zo ook met duiven. Over hun achtergrond is veel te zeg-
gen. De duif speelt in de godsdienst een belangrijke rol, hij is gebruikt 
voor medische doeleinden, als boodschapper in oorlogen, en ook veel 
gegeten. Franse bakkers deden duivenmest in het brood om het losser 
te krijgen.’

Uw laatste boek over de duif in de schilderkunst telt 588 
pagina’s en bevat 1200 afbeeldingen. Dat moet een hels 
karwei zijn geweest!
‘De indeling en de opmaak, ik heb alles zelf gedaan. Elke bladzijde 
moest er mooi uitzien. Ik ben er tien jaar mee bezig geweest. Op cul-
tuurreizen die ik maakte, fotografeerde ik in musea en kerken schil-
derijen en beelden met duiven. Ik ben kunstboeken doorgegaan en 
heb oneindig veel tijd achter de computer gezeten. En het is lang niet 
compleet, ik kan nog wel zo’n boek maken.’

Voor wie zijn uw boeken bestemd?
‘In de eerste plaats zijn het waardevolle documenten voor mezelf. Als er 
mensen zijn die geïnteresseerd zijn laat ik extra exemplaren drukken.’

Spelen duiven ook een rol met Kerst?  
‘Jazeker. Op schilderijen van de annunciatie wordt aartsengel Gabriël 
regelmatig afgebeeld met een duif boven zijn hoofd, als symbool van 
de Heilige Geest. Soms zie je een mandje duiven in de kerststal, dan 
zijn het offerdieren.’

Ik moet bekennen dat ik duiven associeer met irritant koeren 
naast mijn slaapkamerraam. En ze schijten alles onder. 
‘Sommigen noemen duiven vliegende ratten. Dat zijn vooral straat-
duiven. Ik heb een lezing over de straatduif. De mens zelf heeft straat-
duivenplagen veroorzaakt door ze maar te voeren. En door van alles 
op straat te gooien. Afval, halve zakken chips. Als je de wereld zo vuil 
maakt, krijg je vanzelf duiven.’

U hebt zoveel kennis over de duif. Zit er geen proefschrift in?
‘Na mijn derde boek ben ik wel in een zwart gat gevallen. Maar promo-
veren? Och, in mijn KNO-tijd heb ik ook boeken geschreven, over chro-
nische neusklachten. Toen zei ook iedereen: Moet jij niet promoveren? 
Maar ik ben meer praktisch dan hoogwetenschappelijk.’

Duiven

Alumnus geneeskunde en KNO-arts in ruste Jan Luchtmeijer (74) had na zijn pensioen weer tijd voor zijn  
sierduivenhobby. Het bleef niet bij volières. Onlangs voltooide Luchtmeijer zijn derde duivenboek, De duif in  

de westerse schilderskunst, een pil van 588 pagina’s.
ELLIS ELLENBROEK

‘THERE IS NO POINT IN BEING GROWN UP IF YOU CAN’T BE CHILDISH SOMETIMES’ (THE DOCTOR, DOCTOR WHO)
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De duif in de westerse  
schilderkunst

te bestellen via 
www.meijerijdewitteraaf.nl

€ 90,00 + € 7,50 verzendkosten

Antonio Vivarini, 
De Aanbidding der Koningen, 
Gemälde Galerie, Berlin

https://www.meijerijdewitteraaf.nl
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ONDERZOEKMARTIN ALTHOF

Giftige cocktail verdeelt 
Nederland

 

S
joerd Beugelsdijk constateert in zijn 
boek De Verdeelde Nederlanden dat 
in Nederland de laatste decennia 
een aantal grote trends bij elkaar 

komen, leidend tot verhitte debatten, toene-
mende onverdraagzaamheid en polarisatie. 
Ontwikkelingen als globalisering, een veran-
derde overheid en vergaande individualise-
ring.

Bonus hoger opgeleiden
Beugelsdijk stelt vast dat de voortschrij-
dende globalisering ervoor zorgt dat de 
Nederlandse economie is veranderd. Er is 
een nieuwe economische structuur ont-
staan, met andere banen en met nieuwe 
winnaars en verliezers. En een bonus voor 
de hoger opgeleiden. In veel sectoren nam de 
baanonzekerheid fors toe, wat vooral de lager 
opgeleiden trof. Beugelsdijk: ‘Er zijn ZZP-ers 
die bewust hebben gekozen voor dit bestaan, 
met alle bijbehorende plussen. Maar er zijn 
er ook die beter af zouden zijn in loondienst, 
denk bijvoorbeeld aan de bouwsector. Matig 
betaald en vaak niet zeker van werk.’

BV Nederland
Hoewel er door economen over wordt getwist, 
staat voor Beugelsdijk vast dat de ongelijk-
heid in Nederland is toegenomen. ‘Dan heb 
ik het niet per se over de inkomensongelijk-
heid, maar zeker wel over de vermogens- 
ongelijkheid. Een grote groep mensen heeft 
in de laatste decennia te maken gekregen 
met een optelsom van ongunstige factoren: 
een onzekere baan, weinig spaargeld op 
de bank, geen eigen huis, moeite om iets  

Sjoerd Beugelsdijk (1976)  
studeerde economie en promoveerde  

in Tilburg. Op zijn 32ste werd hij  
hoogleraar aan de Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde van de RUG. Zijn veel 

geciteerde onderzoek naar economische 
globalisering en culturele overeen- 
komsten en verschillen bevindt zich 

op het snijvlak van de economie en de 
sociologie. Hij ontving meer dan 1 miljoen 

euro aan onderzoeksgeld van NWO, 
werkte aan universiteiten in onder meer 
Denemarken, Italië en de VS en staat op 
de Stanford-lijst van meest invloedrijke 
onderzoekers wereldwijd. In 2019 was  

hij medeverantwoordelijk voor het  
rapport over nationale identiteit van  
het Sociaal en Cultureel Planbureau.

WWW.RUG.NL/STAFF/S.BEUGELSDIJKANP / GUUS SCHOONEWILLE
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Meer dan eens vraagt hoogleraar economie Sjoerd Beugelsdijk zich ’s avonds hoofdschuddend af hoe het toch 
verder moet met het gepolariseerde Nederland, anno 2021. Hij is daar niet zo positief over, vanwege een ‘giftige 

cocktail’ van dieperliggende oorzaken. Hij schreef erover in zijn boek De Verdeelde Nederlanden. ’s Ochtends 
begint hij optimistisch aan de nieuwe dag, hij ziet ook enkele hoopgevende ontwikkelingen.

fatsoenlijks te huren en meer dan eens aan-
gewezen op ondersteuning door de overheid. 
Ik zeg altijd dat de samenleving sinds de 
jaren ‘80 is vereconomiseerd. We zijn veel 
meer gaan denken in termen van winst, 
markt en eigen verantwoordelijkheid. 
Duidelijk een reactie op de periode daarvoor. 
Toen in 1991 ook nog eens de Sovjet-Unie 
uit elkaar viel, was het overduidelijk: het 
kapitalistische systeem had gewonnen, ons 
systeem is het beste! Die overwinning heb-
ben we vervolgens twintig jaar gevierd. We 
spraken vaak over de BV Nederland. Dat had 
ook tot gevolg dat de overheid moest worden 
ingericht als een onderneming, met een vak-
term “new public management”.’

Verzorgingsstaat veranderd 
De traagheid, inefficiëntie en ellenlange 
vergaderingen in de jaren zeventig, op de 
universiteiten, bij de overheid en ook in het 
bedrijfsleven, daarnaar verlangt niemand 
terug. Ook Beugelsdijk niet. ‘Die tijd is voor-
bij, maar nu zijn we doorgeslagen naar de 
andere kant. Alles wordt gemeten en uitge-
drukt in cijfers. In de zorg is er tien minu-
ten per patiënt beschikbaar, wetenschappers 
worden afgerekend op het aantal publicaties 
en je struikelt over de protocollen.’ 
Beugelsdijk concludeert dat daarmee ook 
onze verzorgingsstaat is veranderd. ‘Van 
relatief eenvoudig en toegankelijk naar een 
ingewikkeld systeem, met voorwaarden en 
controles. De problemen rond de toeslagen-
affaire en de afhandeling van de aardbeving-
schade zijn het vreselijke resultaat.’ Dat leidt 
volgens hem tot veel onvrede en wantrouwen 

‘Gaat het kwartje 
nou echt eens vallen 
dat de gemeenschap 

en het collectief 
ertoe doen?’

http://WWW.RUG.NL/STAFF/S.BEUGELSDIJK
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‘TACT IS THE KNACK OF MAKING A POINT WITHOUT MAKING AN ENEMY’  (HOWARD W. NEWTON)

STELLING JORIS VAN DONGEN MEDISCHE WETENSCHAPPEN

richting de overheid. Juist 
bij die groep die afhanke-
lijk is van die overheid: de 
kwetsbare groepen, met 
weinig vermogen, stapeling 
van problemen zoals bij-
voorbeeld schulden en een 
beperkt sociaal netwerk. 
‘Gevolg is twee groepen in 
de samenleving, waartus-
sen een diepe kloof aan het 
ontstaan is.’ 

Dat bepaal ik zelf wel
Ontegenzeggelijk is de 
Nederlandse samenleving 
de laatste decennia steeds 
verder geïndividualiseerd. 
Beugelsdijk: ‘Tekenend 
daarvoor is een zinsnede 
als “dat bepaal ik zelf wel”. 
Aan de ene kant is dit een 
plus: het heeft veel men-
sen vrijheid gebracht. Maar 
het heeft ook een keerzijde: 
veel mensen zijn zoekende. 
Waar hoor ik nog bij?’ Als 
voorbeeld noemt hij de groep 
mensen die wil vasthouden 
aan Nederlandse tradities, 
zoals het Sinterklaasfeest, 
terwijl daartegenover ande-
ren veel internationaler 
zijn georiënteerd. ‘Die voe-
len zich meer Europeaan 
of wereldburger en zijn 
begaan met wereldproble-
men als klimaat en racis-
me. Regelmatig botsen deze  
groepen. Terwijl de meeste  
mensen iets van beide in  
zich hebben, ik ook: ik ben  
graag internationaal bezig,  
maar geniet ook van Neder-
landse en Groningse tradities. Maar de stem 
van deze grote middengroep valt weg in het 
rumoer.’

Weg terug
Deze ontwikkelingen in de Nederlandse 
samenleving stemmen Beugelsdijk niet vro-
lijk. Hij spreekt zelfs van een ‘giftige cock-
tail’. ‘Op een gegeven moment is er geen weg 
meer terug. Wanneer de leefwerelden van 
verschillende groepen in de samenleving zo 
ver uit elkaar gaan lopen, dan gebeurt er 
gewoon niets meer. Men luistert niet meer en 
verkettert elkaars standpunten. Deze pola-
risatie verlamt de samenleving.’ Het moet 
hem van het hart dat de politieke versplin-
tering (19 fracties in de Tweede Kamer) en 

politici die meer met beeldvorming dan met 
inhoud bezig zijn, ook beslist niet meehel-
pen. ‘Daarbij fungeren sociale media als aan-
jager en katalysator van de onderliggende 
factoren.’ 
Desondanks ziet Beugelsdijk een positieve 
ontwikkeling. ‘Ik zie dat het hier geschetste 
probleem in toenemende mate wordt onder-
kend en ook erkend. Door de politiek, de 
wetenschap en maatschappelijke organisa-
ties. Zo spreken MKB-Nederland en VNO in 
hun Agenda 2030 van het “tegengaan van de 
polarisatie”, onder andere door een nieuwe  
inrichting van het economisch systeem. 
Denk aan de verhouding tussen vaste en 
flexibele arbeid.’ Hij voegt daaraan toe: ‘Het 
klinkt zijig, maar het is zó belangrijk dat 

we in gesprek blijven met 
elkaar. We moeten af van 
de sfeer van winst en ver-
lies. Wanneer je “verliest”, 
dan ben je niet het recht op 
je standpunt kwijt. Kortom, 
maak van discussies nou 
geen zero-sum game.’

Gaat het kwartje 
vallen?
Beugelsdijk realiseert zich 
dat dit een langdurig pro-
ces gaat zijn. Met een die-
pe zucht: ’Gaat het kwartje 
nou echt eens vallen dat de 
gemeenschap en het collec-
tief ertoe doen?’ Hij vindt 
dat we al wel snel concre-
te maatregelen kunnen 
nemen op meerdere ter-
reinen: onderwijs, wonen, 
economie.  ‘Denk aan meer 
mixen en minder segrega-
tie op de basisscholen. Zorg 
vooral ook voor kleinere 
klassen, beter voor leer-
lingen en leraren. Schaf de 
verhuurdersheffing voor  
de woningcorporaties on- 
middellijk en helemaal af, 
zodat er ruimte vrijkomt 
voor investeringen in goe-
de sociale woningbouw. 
Stop ook met de jubelton, 
die de verschillen tussen 
groepen op de woningmarkt 
vergroot. Kijk heel kritisch 
naar al die tijdelijke finan-
ciering voor structurele pro-
blemen, met bijbehorende 
voorwaarden en controles.’ 
Beugelsdijk bevestigt dat 

deze voorstellen geld kosten: ‘Ja, misschien 
dat we op sommige punten de belastingen 
moeten verhogen. Bijvoorbeeld belasten van 
kapitaal en vermogen en het verlagen van 
de inkomstenbelasting. We zullen hoe dan 
ook moeten investeren om de trends van ver-
deeldheid en polarisatie om te buigen.’

De Verdeelde Nederlanden
WWW.UITGEVERIJBALANS.NL

€ 21,99, E-book € 6,99

https://www.uitgeverijbalans.nl
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VARIA

Campus Fryslân beste  
bacheloropleiding
Global Responsibility and Leadership van 
Campus Fryslân is in de Keuzegids Universiteiten  
2022 als beste bacheloropleiding beoordeeld 
van alle universitaire BSc-studies in Nederland. 
WWW.RUG.NL/CF-BESTE-BACHELOR 

Overdiagnostiek ADHD
Veel kinderen vertonen eigenzinnig, druk, dwars 
en ander gedrag dat moeilijk matcht met de 
eisen van de huidige samenleving. Om overdi-
agnostiek van ADHD bij kinderen waar mogelijk 
te voorkomen is er het project Druk & Dwars, 
waarin de RUG en het Noordelijk Onderwijs-
gilde nauw samenwerken met de gemeentes 
Eemsdelta en Groningen en twee Friese 
gemeentes. WWW.DRUKENDWARS.NL

Train werkgevers om nieuw- 
komers in te zetten
Er is grote krapte op de arbeidsmarkt, maar 
statushouders uit bijvoorbeeld Eritrea komen 
relatief moeilijk aan een baan. Hoe los je dat op? 
Door werkgevers te trainen, in plaats van alleen 
werknemers. Nina Hansen, Liesbet Heyse en 
Marloes Huis ontwikkelden samen met Stichting 
Lemat een training die werkgevers helpt bij het 
aannemen en werken met nieuwkomers. 
WWW.RUG.NL/WERKGEVERSTRAINING-NIEUWKOMERS

De klokkenspeler van het 
Academiegebouw 
‘De RUG is niet de enige universiteit met een 
carillon,’ vertelt beiaardier Auke de Boer, ‘maar 
we zijn wel de enige met een echte toren. Dat 
mocht oud-rector Frans Zwarts altijd graag 
memoreren.’ De Boer, die 25 jaar lang wekelijks 
concerteerde op het bijzondere klokkenspel in 
het Academiegebouw, neemt afscheid met een 
interview. 
WWW.RUG.NL/BEIAARDIER-AUKE-DE-BOER 

Complotdenken en paranoïde 
wanen
Er zijn veel overeenkomsten tussen complot-
denken en paranoia als het gaat om een 
onjuiste, hardnekkige en soms bizarre overtui-
ging. Een belangrijk verschil is dat complotden-
kers meestal aansluiting vinden bij een groep 
gelijkgestemden en mensen met paranoïde 
wanen doorgaans alleen staan in hun over- 
tuiging en zich het persoonlijk doelwit voelen 
van de veronderstelde samenzwering. Dit blijkt 
uit onderzoek onder leiding van psychiater  
Wim Veling van het UMCG.
WWW.UMCG.NL/W/NIEUWS/COMPLOTDENKERS 

Eerste RUG-ingenieurs 
Werktuigbouwkunde
In november kregen de eerste afgestudeerden 
van de tweejarige masteropleiding Mechanical 
Engineering (Werktuigbouwkunde) aan de RUG 
hun bul. De nieuwe, Engelstalige, ingenieurs-
opleiding biedt studenten de mogelijkheid zich 
voor te bereiden op een carrière in de digitale 
en hightechindustrie of in het wetenschappelijk 
onderzoek. 
WWW.RUG.NL/MASTERS-WERKTUIGBOUWKUNDE 

Dark Sky Telescoop in 
Lauwersmeer
In Nationaal Park Lauwersmeer, een van de 
veertig Dark Sky gebieden die in Europa worden 
beschermd tegen lichtvervuiling, heeft alumnus 
en CvdK René Paas een nieuwe sterrenwacht van 
het Kapteyn Instituut van de RUG geopend. Het 
is een aanvulling op de Blaauw Sterrenwacht op 
de Zernike Campus. Studenten kunnen oefenen 
met de op afstand te besturen telescoop, die tot 
stand is gekomen door samenwerking tussen 
de RUG en Staatsbosbeheer, met steun van het 
Gratamafonds.
WWW.RUG.NL/SL-DARK-SKY-TELESCOOP

Podcastserie Groninger Grond 
Anne Jan Toonstra, alumnus geneeskunde, 
maakte samen met Karlijn Benthem de podcast-
serie Groninger Grond. Hierin gaan ze op zoek 
naar wat de Groninger grond zo bijzonder, 
grillig en vruchtbaar maakt en ontmoeten veel 
verschillende mensen met nóg meer verschil-
lende verhalen. De afleveringen gaan over  
identiteit en afkomst, streekproducten, het 
middeleeuwse klooster in Ter Apel, erfgoed en  
de geschiedenis van het landschap.

Onderzoekssubsidie ‘reflexief 
toezicht’ 
Dienstverleners en toezichthouders luisteren 
niet altijd naar de kwetsbare burgers voor wie 
de diensten zijn bedoeld. Het project ‘Reflexief 
toezicht’ ontwikkelt daarom een nieuwe vorm 
van toezicht om persoonsgerichte geïnte-
greerde dienstverlening te bevorderen op 
basis van gebruikerservaringen. De Nationale 
Wetenschapsagenda kent 1,2 miljoen euro toe 
aan deze landelijke onderzoeksgroep, waarin 
RUG-hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh 
zich specifiek richt op de ervaringen van laag- 
opgeleide werkzoekenden.
WWW.RUG.NL/REFLEXIEF-TOEZICHT 

http://www.rug.nl/CF-beste-bachelor
http://www.drukendwars.nl
https://www.rug.nl/news/2021/11/helping-newcomers-find-a-job-train-the-employers
http://www.rug.nl/beiaardier-auke-de-boer
http://www.umcg.nl/w/nieuws/complotdenkers
http://www.rug.nl/masters-werktuigbouwkunde
http://www.rug.nl/SL-dark-sky-telescoop
https://www.rug.nl/news/2021/10/subsidie-uit-nationale-wetenschapsagenda-voor-onderzoek-naar-reflexief-toezicht


G
ommer maakt de reizen samen 
met zijn vrouw in een zelf ver-
bouwde rode camperbus, met 
daarop levensgrote afbeeldingen 

van hunebedden geplakt. ‘Dat vond ik mooi, 
maar het is ook leuk: we hebben daardoor 
veel aanspraak. In Drenthe staan de locaties 
netjes aangegeven, in de rest van Europa is 
dat heel anders. Het is elke keer weer zo’n 
leuke zoektocht, vaak weten we alleen de 
coördinaten. Het is bijna een soort geo-ca-
ching. Ik verzamel ze niet, heb ook geen kaart 
met vlaggetjes in de kamer hangen, maar ik 
wil ze wel graag allemaal zien en onderzoe-
ken. De verschillende soorten en de versprei-
ding daarvan zien, verbanden leggen, hun 
oorsprong achterhalen.’  

Gommer is bioloog (RUG), godsdienstweten- 
schapper (VU) en gepromoveerd jurist 
(Universiteit van Tilburg). Hij komt uit een 
domineesgezin, maar op zijn zestiende 
kwam er twijfel. Hij ging biologie studeren. 
Na zijn vaders overlijden dook hij alsnog in 
de godsdienstwetenschappen. ‘Ik raakte tij-
dens die studie overtuigd dat godsdienst 
vooral een manier is voor mensen om met 
dreiging om te gaan en met het feit dat het 
leven eindig is. Mensen creëren steeds een 
nieuwe illusie om het leven aan te kunnen. 
Nu heb ik geen geloof meer dat er leven na 
dit leven is. Als dat er wel is, dan heb ik daar 
toch geen invloed op. Dat geeft een rust.’ 

In hunebedden komen veel van zijn weten-
schappelijke interesses samen. ‘De hune-
bedden in Drenthe zijn van rond 3300 voor 
Christus, ouder dan de piramides. Als je 
meer weet over de hunebedden, dan weet 

je ook meer over hoe mensen leefden, wat 
belangrijk voor ze was, volgens welke regels 
ze leefden. We denken dat hunebedden te 
maken hebben met voorouderreligie. Er 
werden mensen in begraven, die wellicht 
om raad werden gevraagd.’ 

Na jarenlang onder tijdelijke contracten te 
hebben gewerkt bij verschillende univer-
siteiten, hoorde Gommer in 2015 dat hij 
wederom geen vast dienstverband zou krij-
gen. Hij raakte overspannen. ‘Het was zo’n 
desillusie. Na ieder tijdelijk contract moet je 
weer van voren af aan beginnen. Alle geest-
drift en creativiteit waren verdwenen, ik 
heb maanden apathisch rondgelopen. Mijn 
vrouw zei toen: je moet iets doen met hune-
bedden. Daar word je altijd blij van.’ Dat 
werd het startpunt van zijn Europese hune-
bedonderzoek, en van het herstel. ‘Het was 
bijna therapeutisch. Er is een leven na de 
academische wereld. Ik heb nu zoveel meer 
vrijheid, inspiratie, mogelijkheden. Soms 
moet je door een diep dal om het licht te 
zien.’   

Toen door de coronapandemie de grenzen 
dicht gingen, moest Gommer stoppen met 
de hunebedreizen. Hij kwam op het idee zelf 
een hunebed te bouwen, om zo nog meer 
inzicht te krijgen in wat mensen moeten 
hebben gedaan en gedacht bij de bouw van 

SARA PLAT JÖRGEN CARIS WWW.HUNEBED.EU 
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Hendrik Gommer (59) heeft een mateloze fascinatie voor hunebedden. Hij heeft er al duizenden bezocht, 
door heel Europa. Per land schrijft Gommer een hunebeddenreisgids, die hij zelf uitgeeft. 

Het is al een flinke stapel, de teller staat inmiddels op 17. 

de stenenstapels. ‘Een megalomaan plan, 
maar de kinderen zijn het huis uit, en onze 
tuin is groot genoeg!’ Een stenenhande-
laar in Lunteren had 24 grote stenen uit 
Denemarken liggen. ‘Daarmee ben ik gaan 
schetsen, dat was leerzaam. Vroeger deden 
ze dat denk ik ook zo: kijken wat er voorhan-
den is in de omgeving, daarmee een plan 
maken en dan bouwen.’ 

De inspiratie was een Iers passage grave 
hunebed: een begroeide heuvel met een 
gang naar een centrale kamer met drie 
nissen. Gommer heeft eerst geprobeerd de 
stenen met de boomstam-techniek te ver-
plaatsen. Dat lukte niet. Vervolgens huurde 
hij een shovel en stapelde de stenen tot een 
skelet. De aarde en kleine stenen voegde 
hij met de hand toe. Toen het hunebed af 
was, voelde hij zich voldaan. Hij kijkt er elke 
dag op uit vanuit zijn huis. ‘Ik kan me voor-
stellen dat dat voor de mensen vroeger in 
die nederzettingen ook een geruststellend 
gezicht was. Daar wonen de voorouders, 
daar ga ik ook heen.’ Wil Gommer er zelf 
ook begraven worden? ‘Nee, met die inten-
tie heb ik het hunebed ook niet gebouwd. 
Maar de eeuwigheidswaarde van wat ik heb 
gebouwd doet me wel wat. Ik kan niet ont-
kennen dat ik, na een leven lang verhuizen, 
wel tegen mijn vrouw heb gezegd: het wordt 
lastig om nu nog te verkassen.’  

Blij van hunebedden

http://www.hunebed.eu
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AGENDA

Activiteiten op locatie zijn onder voorbehoud van 
de actuele coronamaatregelen.

ALUMNI ACTIEF

VOLG ONS OP   Alumni – University of Groningen   Alumni – University of Groningen

 

 

Alumni – University of Groningen   alumniuniversityofgroningen

In de voetsporen van Aletta
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Aletta Jacobs 
zich als volwaardig student mocht inschrijven 
bij een Nederlandse universiteit. Om haar te 
eren publiceren we elke week een nieuw inter-
view met een hedendaagse bijzondere alumna  
op WWW.RUG.NL/ALUMNI/ALETTAJAAR Margrite  
Kalverboer, Renske Leijten, Vanessa Ackah,  
Ana van Es, Giny Boer, Karin Kienhuis en nog  
veel meer alumnae vertellen over hun studie, 
loopbaan, drijfveren en ervaringen. Het is een  
– al zeggen we het zelf – prachtige reeks, met  
veel persoonlijke verhalen, die bovendien een 
mooi beeld geeft van de stand van zaken van  
de emancipatie van vrouwen in Nederland.

Legaat voor Eric Bleumink Fonds
Het Eric Bleumink Fonds heeft een groot 
legaat ontvangen. Het gaat om een bedrag 
van tenminste driehonderdduizend euro uit de 
nalatenschap van alumna M.J. (Greet) Edema. Zij 
begon haar studie rechten aan de RUG in 1939 
en behaalde in 1950 haar doctoraal. Dankzij 
dit legaat kunnen de komende jaren meerdere 
beurzen worden uitgekeerd aan studenten 
uit ontwikkelingslanden voor een studie in 
Groningen. Lees ook het interview met Benolia 
Adjei-Cudjoe op de pagina hiernaast.

Nomineer de Alumnus van het Jaar
Laurien Meuter (foto), Christiaan Triebert,  
Stine Jensen, Monica Arac de Nyeko, Jelle Brandt  
Corstius, het is een kleine greep uit de oud- 
studenten die de afgelopen jaren zijn verkozen 
tot Alumnus van het Jaar. Ook dit jaar reikt de 
Rijksuniversiteit Groningen de award uit aan 
een oud-student die:
•  een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de  
 maatschappij, wetenschap, sport of cultuur,
•  een inspiratiebron is voor anderen,
•  én geldt als een verdere belofte voor de  
 toekomst.
Ken jij iemand die in aanmerking komt voor  
de titel Alumnus van het Jaar? Geef dan vóór  
1 maart 2022 je nominatie met motivatie door 
via ALUMNI@RUG.NL. Meer informatie: WWW.RUG.NL/ 

ALUMNI/ALUMNUSVANHETJAAR 

Uitslag enquête alumni letteren 
Alumni van de Faculteit der Letteren zijn tevre-
den (61%) tot zeer tevreden (23%) over hun 
opleiding. Zo blijkt uit de enquête die begin dit 
jaar onder ruim 1.400 oud-Letterenstudenten 
werd gehouden. Ook zou 92% opnieuw voor 
een studie aan de RUG kiezen. Wel is meer dan 
30% ontevreden tot zeer ontevreden over de 
aansluiting van de studie op de arbeidsmarkt. 
Dat geldt vooral voor studenten die vóór 2010 
afstudeerden, want de alumni van na 2010 zijn 
positiever over de netwerkmogelijkheden en het 
betreden van de arbeidsmarkt. Kijk op WWW.RUG.

NL/ALUMNI/LETTEREN-ENQUETE voor een uitgebreid 
verslag. De faculteit dankt alle alumni die deel-
namen aan de enquête.
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Young Alumni Network
Voor jonge alumni (onder de 35) organiseert 
het Young Alumni Network op 2 februari 
2022 weer een CoachCafé, waar je samen 
met professionele coaches en mede-alumni 
kunt praten over je loopbaan.  
WWW.RUG.NL/ALUMNI/YAN 

Farmacie
Pharmaciae Sacrum houdt op zaterdag 
19 februari 2022 haar lustrumdag in 
Groningen. Met verfsmijten! Inderdaad. 
Onder leiding van een professionele kunste-
naar leer je jouw energie om te zetten in een 
kleurrijk kunstwerk. Je komt gegarandeerd 
stressvrij uit deze workshop. Verder is er 
een lunch en borrel. Schrijf je in via  
WWW.PSGRONINGEN.NL.

Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Om studenten in contact te brengen met 
de praktijk organiseert studievereniging 
Odiom een aantal keer per jaar ‘Speed-
daten met Alumni’. Op donderdagavond 
3 februari 2022 is een nieuwe sessie. 
Interesse? WWW.ODIUM.NL 

In voorbereiding
Er zijn voor het komende voorjaar diverse 
alumniactiviteiten in voorbereiding, in  
binnen- en buitenland, online of indien 
mogelijk op locatie. Kijk op WWW.RUG.NL/

ALUMNI/AGENDA voor de laatste stand van 
zaken.
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Carrièreperspectief in Noorden groeit 
Onderzoek van RUG en Hanzehogeschool wijst 
uit dat de helft van de studenten na hun studie 
graag in Groningen wil blijven. Lector Karel Jan 
Alsem: ‘Het lijkt er dus op dat best veel studen-
ten in het Noorden zouden willen blijven maar 
denken dat er geen carrièreperspectief voor ze 
is.’ Hoogleraar Jouke van Dijk: ‘Dat is opmerke-
lijk, omdat er juist veel werkgelegenheid in de 
regio is, ook voor hoger opgeleiden. En met alle 
ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld energie-
transitie en zorg hebben we ook behoefte aan 
meer slimme studenten.’ 
WWW.RUG.NL/CARRIEREPERSPECTIEF-IN-GRONINGEN

Ana van Es, journalist

http://www.rug.nl/alumni/alettajaar
mailto:alumni@rug.nl
http://www.rug.nl/alumni/alumnusvanhetjaar
http://www.rug.nl/alumni/alumnusvanhetjaar
http://www.rug.nl/alumni/letteren-enquete
http://www.rug.nl/alumni/letteren-enquete
http://www.rug.nl/alumni/yan
http://www.psgroningen.nl
http://www.odium.nl
http://www.rug.nl/alumni/agenda
http://www.rug.nl/alumni/agenda
http://www.rug.nl/carriereperspectief-in-groningen
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‘TO CHANGE OUR THINKING IS TO CHANGE THE WORLD, IN SMALL AND SOMETIMES MAJOR WAYS’  (GIBSON-GRAHAM)

STELLING CISKA ULUG RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

AAFKE EPPINGA

‘Huisvesting  
is een groot  
probleem in  
Ghana’ 

Als het aan Benolia Adjei-Cudjoe ligt, 
vertegenwoordigt ze haar volk over vijf-
tien jaar als minister Stedelijke en Lokale 
Ontwikkeling. De 25-jarige student uit 
Ghana begon in september aan haar  
master Society, Sustainability en Planning 
aan de RUG. Dat ze via de beurs van het 
Eric Bleumink Fonds de kans krijgt buiten  
Ghana een master te volgen, is een belang- 
rijke stap op weg naar het verwezenlijken 
van haar droom.

 

H
eel gedreven, een tikkeltje zenuw-
achtig en innemend. Zo laat Benolia 
Adjei-Cudjoe zich tijdens het inter-
view het best omschrijven. Sinds 

ze drie maanden geleden in Nederland aan-
kwam, is álles anders. De cultuur, de men-
sen, het weer, haar opleiding. Lachend: ‘Jullie 
doen alles op eigen houtje! In Ghana draait 
het leven juist om de gemeenschap.’ 

Bosbranden
De keuze van haar bachelor – Geografie en 
Regionale Planning aan de Universiteit van 
Cape Coast in Ghana – is gebaseerd op de 
duidelijke motivatie haar land te helpen. 
‘Steden in Ghana worden in grote mate 
blootgesteld aan de gevolgen van de kli-
maatcrisis. Ik heb meerdere bosbranden en 
overstromingen meegemaakt. Als planoloog 
wil ik bijdragen aan duurzamere en veer-
krachtigere steden.’

Escalatie voorkomen
Van alle colleges die ze tot nu toe heeft 
gevolgd, is haar één opmerking in het bij-
zonder bijgebleven: ‘De professor vertelde 
dat Nederland ooit te maken heeft gehad 
met een grote overstroming. Planologen 
konden verdere escalatie voorkomen. Dat 
wil ik ook kunnen betekenen voor mijn land. 
Planologen kunnen écht iets doen aan de 
uitdagingen die klimaatverandering met 
zich meebrengt.’

De beste zijn
Tijdens haar master in Groningen hoopt ze 
vooral kritisch te leren denken. ‘Hier ver-
wachten mijn docenten dat je zélf nadenkt 
en een eigen mening vormt, in plaats van 
alles aan te nemen wat je verteld wordt. Dat 
is een hele andere manier van onderwijs dan 
ik gewend ben in Ghana.’
In Cape Coast was Adjei-Cudjoe de beste 
student van haar jaar; haar bachelor haal-
de ze met een GGPA van 3.7 op een schaal 
van 4.0.  ‘Ik wil altijd de beste zijn,’ vertelt 
ze resoluut. ’Mijn moeder is mijn grootste 
inspiratie. Zij heeft qua onderwijs nooit de 
kansen gehad die ik wel heb, ik wil haar trots 
maken.’ 

Beter eerst trouwen
Een andere drijfveer is dat Adjei-Cudjoe 
wil bewijzen dat vrouwen – naast kinde-
ren grootbrengen en het huishouden run-
nen – een bijdrage kunnen leveren aan de 
maatschappij. Iets wat in Ghana nog alles-
behalve vanzelfsprekend is, aldus Adjei-

Cudjoe. ‘In Afrika wordt het succes van een 
vrouw gemeten aan haar burgerlijke status. 
Vrouwen met ambitie worden gezien als een 
bedreiging. Toen ik wilde beginnen aan mijn 
master, waarschuwde een vriendin me. Dat 
ik beter eerst kon trouwen, omdat een mas-
tertitel mannen zou afschrikken.’

Betaalbare huizen
De ambitieuze student is van plan het tegen-
deel te bewijzen – en ze weet al precies hoe. 
Zodra Adjei-Cudjoe klaar is met haar master, 
wil ze beginnen aan een PhD in Ghana. ‘Dan 
kan ik universitair docent worden en mijn 
kennis en motivatie delen met de nieuwe 
generatie.’ Ook wil ze een eigen onderneming 
beginnen die betaalbare huizen verstrekt. 
‘Huisvesting is een groot probleem in Ghana. 
Ik vind dat een fijn huis iets is waar iedereen 
recht op heeft.’ Het einddoel is minister van 
Stedelijke en Lokale Ontwikkeling worden. 
‘Eén ding weet ik zeker: als je in Afrika ver-
andering wilt, moet je de politiek in. En iets 
veranderen, dat is wat ik wil.’
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Ook talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden steunen? Gebruik 
dan de bijgevoegde acceptgiro, de QR-code hiernaast of doneer via 
NL 80 ABNA 056 3098 961, t.n.v. Stichting Ubbo Emmius Fonds, inzake 
Eric Bleumink Fonds. www.rug.nl/ebf  tel. (050) 363 7595 
bleuminkfonds@rug.nl 

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


Vanuit haar werkkamer in het moderne schoolgebouw in 
Vinkhuizen heeft Molewater uitzicht op het schoolplein en 
de rekken waar fietsen schots en scheef staan geparkeerd. 
Met een achtergrond in de jeugdzorg is ze hier helemaal op 
haar plek, vertelt ze. “Het onderwijs is echt een andere sec
tor dan de jeugdzorg, maar de doelgroep is dezelfde: ik heb 
eigenlijk altijd gewerkt met kwetsbare jongeren die door al
lerlei oorzaken te maken hebben met de nodige uitdagingen 
in hun leven.”

Aan het werk in de jeugdzorg
Na haar opleiding maatschappelijk werk begon Molewater 
met sociologie, maar ze moest voortijdig afhaken door ziek
te. “Dus toen ben ik aan het werk gegaan. Eerst als bijstands
consulent bij de gemeente Emmen en later als projectleider 
interculturalisatie en gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg 
Drenthe. Daarna ben ik manager geworden bij Ambiq. Dat is 

een jeugdzorginstelling voor de intensieve behandeling van 
kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige 
gedrags- en ontwikkelingsproblematiek.” Gepokt en gema
zeld in de jeugdzorg stapte ze in januari 2019 over naar haar 
huidige baan als directeur van het Groningse Diamant Col
lege. Dezelfde doelgroep, maar een andere sector. “Die over
stap vroeg van mij een verdieping op de inhoud. Ik merkte al 
snel dat de onderwijssector veel complexer in elkaar zit dan 
ik wist. Als leider moet je snappen waar het over gaat als je 
sturing wilt kunnen geven op hoofdlijnen.” 

Academische graad behalen
Bij AOG School of Management volgde ze de leergang Veran
dermanagement en daarna de masteropleiding Strategy & 
Leadership. “Ik wilde die academische graad behalen, want 
dat is echt belangrijk als je wilt doorgroeien naar een top
functie. Het belang van een titel achter je naam onderschat

Leiderschap moet je niet overlaten aan het knapste jongetje van de klas, want het is een vak dat je moet leren. Daarvan 

is Carlijn Molewater de la Rive Box overtuigd. Dus behaalde ze haar master Strategy & Leadership bij AOG of School of 

Management naast haar fulltimebaan als directeur voortgezet speciaal onderwijs bij het Diamant College. Haar thesis 

schreef ze over haar overtuiging dat je leiderschap ook niet alleen moet overlaten aan witte mannen op leeftijd. “Om de 

wicked problems van de samenleving op te lossen hebben we veel meer diversiteit nodig aan de top van organisaties.”

‘Leiderschap is een vak  
dat je moet leren’

Carlijn Molewater de la Rive Box

TEKST:  MARJAN BROUWERS  •   FOTO JEROEN VAN KOOTEN
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ten vrouwen nogal eens. En ik wilde me verder bekwamen 
als leider, want leidinggeven is een vak dat je moet leren.  
Iemand kan inhoudelijk fantastisch werk verrichten, maar 
dat zegt niets over zijn of haar kwaliteiten als leider. Als 
je alleen kijkt naar ervaring, krijg je niet per se de beste  
bestuurders. Dat je bestuurder bent geweest, wil namelijk 
niet zeggen dat je een goede leider bent.”

Doorbreek masculiene bestuurderscultuur
Hoewel er in de zorg en het onderwijs relatief veel vrouwen 
werken, zijn ze in de hogere regionen dun gezaaid. Daardoor 
bevindt Molewater zich vaak in gezelschappen waarin man
nen veruit in de meerderheid zijn. “Pasgeleden was ik bij de 
feestelijke opening van een school. Er waren zestig bestuur
ders bij: 53 mannen en zeven vrouwen. Daar zaten nauwe
lijks mensen met een andere culturele achtergrond tussen 
en niemand met een handicap. Zo zie je in één oogopslag hoe 
lastig het is om die traditionele witte, masculiene bestuur
derscultuur te doorbreken. Sommige organisaties beweren 
dat die vrouwelijke leiders niet te vinden zijn. Dat is natuur
lijk onzin. Zo adviseert de SER om op zoek te gaan naar die 
vrouwen, omdat ze er zeker zijn en hun leiderschapskwali
teiten niet onderdoen voor die van mannen. Dat heeft het 
onderzoek van hoogleraar Janka Stoker duidelijk aange
toond. Dat die vrouwen niet worden gevonden, komt mede 
doordat recruitmentbureaus voor hogere functies vaak 
worden gerund door witte mannen die zelf ooit bestuurders  
waren. Die zoeken naar hun gelijken. Die manier van  
werven past niet meer bij deze tijd.” 

Meer diversiteit nodig in bestuurskamers
Molewater is ervan overtuigd dat de samenleving behoef
te heeft aan leiders met andere meningen en ideeën: leiders 
die verder kijken naar de lange lijnen en niet blijven steken 
in crisismanagement en ad hoc-besluiten. “Daarmee zeg 
ik niet dat mannen per se slechte leiders zijn. Het gaat mij 
erom dat het hele palet in organisaties vertegenwoordigd is 
en dat is helaas nog steeds niet het geval.” Of het vrouwen
quotum hierin verandering zal brengen weet ze niet. “Maar 
soms is een flinke duw nodig om de vaart erin te krijgen. 
Soms moet het even schuren. Dat geldt ook voor een volledig 
diversiteitsbeleid. Kijk, we zijn allemaal onderdeel van het 
probleem en van de oplossing. Dat geldt dus ook voor vrou
wen zelf. Zo stoor ik me aan het gemak waarmee veel jonge 
vrouwen besluiten om drie dagen te gaan werken zodra er 
een kind komt, zelfs als ze meer verdienen dan hun part
ner en meer ambities hebben. Accepteer dat niet zomaar als  
leidinggevende, ga daarover met zo’n vrouw in gesprek.”  

Vrouwen moeten zichzelf bewijzen
Op weg naar hogere regionen in een organisatie moeten 

vrouwen zich nog altijd meer bewijzen dan mannen, is haar 
ervaring. “Het valt me op dat mannen vrij vanzelfspre
kend doorgroeien naar een hogere functie. De vraag of ze 
dat wel aankunnen in combinatie met hun gezin krijgen ze 
niet. Vrouwen wel.” Een veelgehoord argument is dat een 
topfunctie nu eenmaal meer dan fulltime is en dat topman
nen vaak een partner hebben die thuis alles regelt. Hoe doen 
topvrouwen dat dan, vroeg Molewater zich af. Voor haar  
afstudeeronderzoek interviewde ze een groot aantal vrou
wen in hoge functies om te achterhalen wat de invloed 
van hun partner is op hun carrièrekeuzes. De uitkomsten  
waren verrassend, vindt ze. “De invloed van die partners is 
nihil. Deze vrouwen zijn ambitieus en energiek, hebben veel  
plezier in hun werk en pakken de kansen die op hun weg  

komen. Wel zorgen ze ervoor dat thuis perfect is geregeld en 
stellen ze prioriteiten. Ze zijn bijvoorbeeld heel stellig als het 
gaat om tijd voor de familie. Maar, en dat zeggen ze ook al
lemaal, toen ze nog geen toppositie hadden, was dat wel las
tiger.” Zelf heeft Molewater drie pubers en een partner die ook 
werkt. “Mijn ervaring is ook dat je het thuis inderdaad goed 
voor elkaar moet hebben. En je moet als moeder niet mee
gaan in de onzin dat je zelf een cake moet bakken voor een 
feestje op school. Je moet je vooral niets aantrekken van het 
conservatieve moederschapsideaal dat in Nederland heerst.”   
Terugkijkend op de tijd toen ze haar fulltimebaan combi
neerde met een pittige master, begint ze weer te stralen.  
“Ik heb tijdens die master ontdekt dat ik me als leider kon 
ontwikkelen in een ander vakgebied dan de jeugdzorg.  
En ik heb veel geleerd over hoe je vanuit verschillende per
spectieven kunt kijken naar wat er maatschappelijk gebeurt 
en hoe je daarop als bestuurder effectief en strategisch kunt  
inspelen. Absoluut een aanrader voor mensen die zich willen 
ontwikkelen als leider, ook als je al een master in een heel 
ander vakgebied hebt behaald.”

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.  
Download de brochure via de QR-code.

‘Tijdens de master ontdekte ik dat ik me als 
leider kon ontwikkelen in een ander vakgebied’
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Vanuit haar werkkamer in het moderne schoolgebouw in 
Vinkhuizen heeft Molewater uitzicht op het schoolplein en 
de rekken waar fietsen schots en scheef staan geparkeerd. 
Met een achtergrond in de jeugdzorg is ze hier helemaal op 
haar plek, vertelt ze. “Het onderwijs is echt een andere sec
tor dan de jeugdzorg, maar de doelgroep is dezelfde: ik heb 
eigenlijk altijd gewerkt met kwetsbare jongeren die door al
lerlei oorzaken te maken hebben met de nodige uitdagingen 
in hun leven.”

Aan het werk in de jeugdzorg
Na haar opleiding maatschappelijk werk begon Molewater 
met sociologie, maar ze moest voortijdig afhaken door ziek
te. “Dus toen ben ik aan het werk gegaan. Eerst als bijstands
consulent bij de gemeente Emmen en later als projectleider 
interculturalisatie en gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg 
Drenthe. Daarna ben ik manager geworden bij Ambiq. Dat is 

een jeugdzorginstelling voor de intensieve behandeling van 
kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige 
gedrags- en ontwikkelingsproblematiek.” Gepokt en gema
zeld in de jeugdzorg stapte ze in januari 2019 over naar haar 
huidige baan als directeur van het Groningse Diamant Col
lege. Dezelfde doelgroep, maar een andere sector. “Die over
stap vroeg van mij een verdieping op de inhoud. Ik merkte al 
snel dat de onderwijssector veel complexer in elkaar zit dan 
ik wist. Als leider moet je snappen waar het over gaat als je 
sturing wilt kunnen geven op hoofdlijnen.” 

Academische graad behalen
Bij AOG School of Management volgde ze de leergang Veran
dermanagement en daarna de masteropleiding Strategy & 
Leadership. “Ik wilde die academische graad behalen, want 
dat is echt belangrijk als je wilt doorgroeien naar een top
functie. Het belang van een titel achter je naam onderschat

Leiderschap moet je niet overlaten aan het knapste jongetje van de klas, want het is een vak dat je moet leren. Daarvan 

is Carlijn Molewater de la Rive Box overtuigd. Dus behaalde ze haar master Strategy & Leadership bij AOG of School of 

Management naast haar fulltimebaan als directeur voortgezet speciaal onderwijs bij het Diamant College. Haar thesis 

schreef ze over haar overtuiging dat je leiderschap ook niet alleen moet overlaten aan witte mannen op leeftijd. “Om de 

wicked problems van de samenleving op te lossen hebben we veel meer diversiteit nodig aan de top van organisaties.”

‘Leiderschap is een vak  
dat je moet leren’

Carlijn Molewater de la Rive Box

TEKST:  MARJAN BROUWERS  •   FOTO JEROEN VAN KOOTEN
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ten vrouwen nogal eens. En ik wilde me verder bekwamen 
als leider, want leidinggeven is een vak dat je moet leren.  
Iemand kan inhoudelijk fantastisch werk verrichten, maar 
dat zegt niets over zijn of haar kwaliteiten als leider. Als 
je alleen kijkt naar ervaring, krijg je niet per se de beste  
bestuurders. Dat je bestuurder bent geweest, wil namelijk 
niet zeggen dat je een goede leider bent.”

Doorbreek masculiene bestuurderscultuur
Hoewel er in de zorg en het onderwijs relatief veel vrouwen 
werken, zijn ze in de hogere regionen dun gezaaid. Daardoor 
bevindt Molewater zich vaak in gezelschappen waarin man
nen veruit in de meerderheid zijn. “Pasgeleden was ik bij de 
feestelijke opening van een school. Er waren zestig bestuur
ders bij: 53 mannen en zeven vrouwen. Daar zaten nauwe
lijks mensen met een andere culturele achtergrond tussen 
en niemand met een handicap. Zo zie je in één oogopslag hoe 
lastig het is om die traditionele witte, masculiene bestuur
derscultuur te doorbreken. Sommige organisaties beweren 
dat die vrouwelijke leiders niet te vinden zijn. Dat is natuur
lijk onzin. Zo adviseert de SER om op zoek te gaan naar die 
vrouwen, omdat ze er zeker zijn en hun leiderschapskwali
teiten niet onderdoen voor die van mannen. Dat heeft het 
onderzoek van hoogleraar Janka Stoker duidelijk aange
toond. Dat die vrouwen niet worden gevonden, komt mede 
doordat recruitmentbureaus voor hogere functies vaak 
worden gerund door witte mannen die zelf ooit bestuurders  
waren. Die zoeken naar hun gelijken. Die manier van  
werven past niet meer bij deze tijd.” 

Meer diversiteit nodig in bestuurskamers
Molewater is ervan overtuigd dat de samenleving behoef
te heeft aan leiders met andere meningen en ideeën: leiders 
die verder kijken naar de lange lijnen en niet blijven steken 
in crisismanagement en ad hoc-besluiten. “Daarmee zeg 
ik niet dat mannen per se slechte leiders zijn. Het gaat mij 
erom dat het hele palet in organisaties vertegenwoordigd is 
en dat is helaas nog steeds niet het geval.” Of het vrouwen
quotum hierin verandering zal brengen weet ze niet. “Maar 
soms is een flinke duw nodig om de vaart erin te krijgen. 
Soms moet het even schuren. Dat geldt ook voor een volledig 
diversiteitsbeleid. Kijk, we zijn allemaal onderdeel van het 
probleem en van de oplossing. Dat geldt dus ook voor vrou
wen zelf. Zo stoor ik me aan het gemak waarmee veel jonge 
vrouwen besluiten om drie dagen te gaan werken zodra er 
een kind komt, zelfs als ze meer verdienen dan hun part
ner en meer ambities hebben. Accepteer dat niet zomaar als  
leidinggevende, ga daarover met zo’n vrouw in gesprek.”  

Vrouwen moeten zichzelf bewijzen
Op weg naar hogere regionen in een organisatie moeten 

vrouwen zich nog altijd meer bewijzen dan mannen, is haar 
ervaring. “Het valt me op dat mannen vrij vanzelfspre
kend doorgroeien naar een hogere functie. De vraag of ze 
dat wel aankunnen in combinatie met hun gezin krijgen ze 
niet. Vrouwen wel.” Een veelgehoord argument is dat een 
topfunctie nu eenmaal meer dan fulltime is en dat topman
nen vaak een partner hebben die thuis alles regelt. Hoe doen 
topvrouwen dat dan, vroeg Molewater zich af. Voor haar  
afstudeeronderzoek interviewde ze een groot aantal vrou
wen in hoge functies om te achterhalen wat de invloed 
van hun partner is op hun carrièrekeuzes. De uitkomsten  
waren verrassend, vindt ze. “De invloed van die partners is 
nihil. Deze vrouwen zijn ambitieus en energiek, hebben veel  
plezier in hun werk en pakken de kansen die op hun weg  

komen. Wel zorgen ze ervoor dat thuis perfect is geregeld en 
stellen ze prioriteiten. Ze zijn bijvoorbeeld heel stellig als het 
gaat om tijd voor de familie. Maar, en dat zeggen ze ook al
lemaal, toen ze nog geen toppositie hadden, was dat wel las
tiger.” Zelf heeft Molewater drie pubers en een partner die ook 
werkt. “Mijn ervaring is ook dat je het thuis inderdaad goed 
voor elkaar moet hebben. En je moet als moeder niet mee
gaan in de onzin dat je zelf een cake moet bakken voor een 
feestje op school. Je moet je vooral niets aantrekken van het 
conservatieve moederschapsideaal dat in Nederland heerst.”   
Terugkijkend op de tijd toen ze haar fulltimebaan combi
neerde met een pittige master, begint ze weer te stralen.  
“Ik heb tijdens die master ontdekt dat ik me als leider kon 
ontwikkelen in een ander vakgebied dan de jeugdzorg.  
En ik heb veel geleerd over hoe je vanuit verschillende per
spectieven kunt kijken naar wat er maatschappelijk gebeurt 
en hoe je daarop als bestuurder effectief en strategisch kunt  
inspelen. Absoluut een aanrader voor mensen die zich willen 
ontwikkelen als leider, ook als je al een master in een heel 
ander vakgebied hebt behaald.”

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.  
Download de brochure via de QR-code.

‘Tijdens de master ontdekte ik dat ik me als 
leider kon ontwikkelen in een ander vakgebied’
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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 januari – 17.00 uur
Studium Generale Groningen

Kenniscafé | De nieuwe donor

14 januari – 16.15 uur
Oratie Barbara J. van den Hoofdakker

Betere riemen, vaker roeien –  
over de behandeling van gedrags- 
problemen bij kinderen

20 januari – 19.45 uur
Spraakmakende 

boeken

Kees de Vries over 
Klara en de zon van 
Kazuo Ishiguro 
 

28 januari – 16.15 uur
Oratie Marijn A.M. Molema

Dialectiek van ons regionale 
ontwikkelingsstreven

3 maart – 19.45 uur
Spraakmakende 

boeken

Peter Groenewold 
over Radetzkymars 
van Joseph Roth 
 

4 maart – 14.15 uur
Oratie Vincent H. Glerum

Tussen vrijheid en gebondenheid –  
het Europees aanhoudingsbevel 2.0 

Postacademisch 
onderwijs

Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap
Opfrisser onderzoeksvaardig- 
heden – dr. A. Visser
7 en 28 februari 2022

Geestelijke verzorging
Instappen kan op elk moment

Werk en zingeving
Emmius School voor werk en zin- 

geving, recent opgericht door de 

RUG (Faculteit Godgeleerdheid en 

Godsdienstwetenschap) en AOG 

Contractonderwijs, biedt academi- 

sche programma’s zoals de leer-

gang Mentor Zingeving en, vanaf  

september 2022, de academische 

master Werk en Zingeving. 

WWW.EMMIUS.NL

Rechtsgeleerdheid
Opfris Insolventie – Frank Verstijlen
17 maart 

Actualiteiten Notariaat: Estate-
planning – Wouter Burgerhart
29 maart

University of Groningen Business 
School (Starten in september 2022)

Executive Masters en MBA’s
– Executive MBA Health 
– Executive MBA Food & Retail 
– Executive MBA Energy Transition 
– Executive Master of Finance and 
 Control 
– Executive Master of M&A and 
 Valuation

4 maart – 16.15 uur
Oratie Martijn Wieling

Dialect digitaal – nieuwe kansen voor  
streektaalgebruik en -onderzoek

14 maart – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Geert Mak

22 maart – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

J.C. Kapteyn Lezing – John van der 
Oost

Open online cursussen

MOOC: How Artificial Intelligence 
Can Support Healthcare
Startmogelijkheid tot  
25 december

– Executive Master of 
 Accountancy 
 
Executive programma’s
– Impactvolle Data Analist – start  
 14 januari 2022
– Strategisch Leiderschap voor  
 Medisch Specialisten – start 
 3 februari 2022
– Top HR Leiderschapsprogramma  
 – start 10 maart 2022
– Succesvolle Energietransitie met  
 Multidisciplinaire Aanpak – start  
 10 maart 2022
– Online Collegereeks Duurzaam  
 Ondernemen – verschillende  
 modules v.a. maart 2022
– Boardroom Dynamics – start 
 30 maart 2022

 

 

 

Tentoonstellingen

Nieuws in beeld: Titelprenten 
van het tijdschrift Europische 
Mercurius (1690-1750)
Vanaf 26 november
Universiteitsbibliotheek

In de schijnwerpers staat een selectie  

titelprenten uit het tijdschrift 

Europische Mercurius, ontworpen door 

kunstenaars als Jan Luyken en Jan 

Goeree.

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

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

Kerstbal
€ 17,50

Leuk voor 
jezelf of 
als kado 
voor 
iemand 
anders...
Nu ook in rood of blauw!

Shop

Kijk voor meer info en startdata op 
www.rug.nl/ugbs-emfc

GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Registercontroller 
(RC) worden doet 
u in Groningen!

• zet de stap naar een fi nanciële topfunctie
• kies voor een wetenschappelijke 

beroepsopleiding in deeltijd
• ervaar kleinschalig, interactief onderwijs 

en persoonlijke begeleiding

Start in 
april of 

september

Universiteitsmuseum 
Groningen
Oude Kijk in ̕t Jatstraat 7a

dinsdag t/m zondag 
12:00 - 17:00

VARIA

Online cursus Nederlands groot succes

Met de gratis online cursus Introduction to Dutch MOOC van het Talen- 
centrum van de RUG leer je in drie weken de basisprincipes van de  
Nederlandse taal. De nu al meer dan 250.000 cursisten komen uit alle 
hoeken van de wereld. Mensen willen de taal leren als hobby, omdat ze 
in Nederland komen wonen, er op vakantie willen of Nederlandse familie 
hebben. Ook mensen in asielzoekerscentra zijn blij dat zij met de MOOC 
(Massive Open Online Courses) toch al kunnen starten met het leren van 
Nederlands. WWW.RUG.NL/DUTCH-COURSE-SUCCESS

http://www.rug.nl/museum
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http://www.rug.nl/shop
http://www.rug.nl/dutch-course-has-unprecedented-success


‘Als ik met studie- 

vrienden uit eten  

ging bestelden zij de 

goedkope dingen, ik  

de lekkerste. Zij  

kwamen vaak uit het 

calvinistische Noorden, 

mijn ouders waren  

pioniers uit Brabant, 

met een boerderij in  

de Noordoostpolder. 

Wij aten altijd al  

bourgondisch, met 

wijn op tafel. Veel culinairs was er in Groningen trouwens niet te beleven, 

tijdens mijn studiejaren. Na mijn afstuderen heb ik twee jaar een onder-

zoek gedaan voor drie ministeries naar de mogelijkheid van onderwijs aan 

minderheden in hun eigen taal en cultuur.

Als freelancer schreef ik al soms stukjes voor de krant en ik was begonnen 

met mijn eigen tekstbureau dat ik nog altijd heb. Ik had de mazzel dat 

KPN net naar Groningen kwam vanwege de spreiding van Rijksdiensten. 

Zij zochten tekstschrijvers en ik kwam in hun pool. Van 1993 tot 2014 

had ik naast mijn tekstbureau een halve baan als journalist en recensent 

bij het Dagblad van het Noorden. Ik schreef toen literaire recensies. Ik zat 

in de bijlagenredactie en zei tegen mijn toenmalige hoofdredacteur dat 

we meer aan eten en drinken zouden moeten doen. Hij zei: Hier heb je een 

pagina. Aan mij de taak te zorgen dat die elke week gevuld werd. Zo werd 

ik culinair journalist. Ik heb twintig jaar restaurantrecensies geschreven 

voor het Dagblad. Dit jaar is dat gestopt. De hoofdredactie wilde iets 

anders. Nu ben ik bezig met een boek over oogsttuinen zoals kloostertui-

nen, schooltuinen en volkstuinen. Een boek met ook een historisch tintje, 

ik blijf toch een historicus. Het komt uit in maart, ik zit tegen een keiharde 

deadline aan. Eerder verschenen er boeken van mij over wild en over vis. 

Wat ik wil is dat mensen weten waar eten vandaan komt. Dat betekent dat 

ze zien dat op vlees bloed zit en aan vis slijm en klei aan aardappelen.  

Ik heb een fijne uitgever en plannen voor nog meer boeken. Ik ga nog wel 

even door, misschien straks wat rustiger. We zijn bezig een boerderijtje 

in Zuid-Frankrijk te kopen. Met een wijngaard? Nee nee. In de culinaire 

wereld wordt niet voor niets gezegd dat je met een wijngaard alleen een 

klein fortuin kunt vergaren, als je met een groot fortuin begint.’

‘Als hoogleraar heb 

ik vier banen in één. 

Onderzoeker, docent, 

universitair bestuurder  

en ik draag mijn vak- 

gebied uit buiten de 

universiteit, bijvoor-

beeld door mijn boe-

ken en via de media. 

Mijn vakgebied heeft 

vaak een relatie met  

de actualiteit. Mijn  

specialisme is de  

politieke cultuur vanaf de negentiende eeuw. Ik ben er meer in gerold, 

dan dat ik erachteraan heb gezeten. Als mens ben ik vrij voorzichtig, ik 

heb nooit het gevoel gehad dat ik dit of dat moest en zou bereiken. Mijn 

ambitie was vanaf het begin heel inhoudelijk, als historicus onderzoek 

doen. Zoals mijn halve generatie was ik baanloos, toen ik afstudeerde. Dat 

duurde twee, tweeënhalf jaar, ik studeerde gewoon door. De maatschappij 

was goedkoper af geweest als ze mij in die situatie hadden gelaten. Ik 

kreeg een fatsoenlijke uitkering en ik kon dingen doen die niet vreselijk 

veel verschilden van wat ik aanvankelijk daarna ging doen aan de universi-

teit, behalve dan dat het de staat een stuk minder kostte! Ik voel me er wel 

een beetje ongemakkelijk bij dat ik uiteindelijk zo’n grootverdiener ben 

geworden. Als ik wat wil met geschiedenis, moet ik promoveren, besefte 

ik. Het aio-systeem werd net ingevoerd, in 1987 kreeg ik een aioplaats. Ik 

belandde in onderzoeksprojecten en bleek succesvol in het schrijven van 

voorstellen en het binnenhalen van financiering. Zo werd ik aantrekkelijk 

voor een hoogleraarspost. In verschillende steden waren kansen voor mij. 

Een eigen groep hebben, ineens leek me dat spannend en aantrekkelijk. 

Van 2002 tot 2005 ben ik hoogleraar geweest in Groningen waar ze mij 

erg ter wille waren. Groningen was mijn stad. Toen Leiden langskwam, 

was ik niet meteen enthousiast. Dat veranderde toen ik hoorde dat er een 

soort generatiewisseling gaande was. Ze gingen iets nieuws doen daar en 

ik kon mijn steentje bijdragen. Ik zou er niet tussen mensen zitten die mij 

al kenden vanaf dat ik student was. Ik dacht: Als ik hier geen ja op zeg,  

blijf ik tot mijn pensioen in Groningen. Dat was ook niet helemaal de 

bedoeling. Mijn partner Hilde is iets avontuurlijker dan ik, zij zag de stap 

naar het Westen wel zitten.’

JACQUES HERMUS (63)
STUDIE  geschiedenis van 1977 tot 1985  IS  culinair journalist  

HUISHOUDEN  met Ellen (57); dochters Sophia (23) en Bloem (20) zijn 

het huis uit  HUIS  drieënhalve verdieping van pand uit 1880 in oude 

centrum van Haarlem  INKOMEN Winst uit onderneming gemiddeld 

ca. 50.000 euro per jaar

HENK TE VELDE (62) 
STUDIE  geschiedenis van 1977 tot 1984  IS  hoogleraar Nederlandse 

geschiedenis in Leiden  HUISHOUDEN  met Hilde Vogelzang (62),  

RUG-alumna sociologie  HUIS  vrijstaande nieuwbouwwoning in  

Voorschoten  INKOMEN  136.000 euro bruto per jaar

ALUMNI ACHTERAF

Ofschoon de ene historicus naar eigen zeggen niet  

buitengewoon ambitieus was, vroegen verschillende  

universiteiten hem als hoogleraar. De andere historicus, altijd 

al een bourgondisch type, werd culinair journalist.

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