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Een lerende organisatie creëren,
vraagt om een breed gedragen
visie, waarin mens- én organisatieontwikkeling ruimte krijgen.

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

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

Meer informatie
Bel of app met studieadviseur
Lisette Halmingh via 06 – 82 62 89 56.

Hoe ben je als organisatie de vooruitgang voor? Hoe anticipeer je in een tijd van complexiteit en zorg je
ervoor dat je als organisatie wendbaar reageert op veranderingen? Transitievraagstukken vragen om
de ontwikkeling van de organisatie, van mensen op sleutelposities die samen vanuit de strategische
koers de verandering vormgeven en het leiderschap pakken. Op uiteenlopende thema’s en vormgegeven in een maatwerkprogramma dat in co-creatie tot stand komt en incompany wordt uitgevoerd.

Mens- en organisatieontwikkeling met een incompany programma
De organisatie- en ontwikkelvraag vormt het vertrekpunt voor een passend leertraject met actuele
theoretische inzichten, interactieve colleges, dialoog, reflectie en praktijkgerichte opdrachten.
In co-creatie met stakeholders uit de organisatie ontwikkelen wij impactvolle programma’s die
deelnemers uitdagen hun grenzen te verleggen en organisatieambities dichterbij brengen.
‘We zijn samen met AOG School of Management het avontuur aangegaan en we wisten van tevoren
niet wat het ons zou brengen. Ik vind dat we door dit traject mooie dingen hebben bereikt en ik denk
dat er nog veel meer bereikt gaat worden in de toekomst. Na afloop hebben de deelnemers tijd en
ruimte gekregen om hun leerproces verder voort te zetten en de onderwijsvernieuwingen die zij aanjagen verder te brengen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen en bevorderen willen we samen met
de deelnemers opnieuw reflecteren op wat de groep intern en extern heeft bereikt en op welke
manier de deelnemers hun eigen activiteiten op het gebied van onderwijsvernieuwing voortzetten
in de praktijk. Kortom: samen invulling geven aan een leven lang leren en ontwikkelen.’
Sander Kalsbeek, directeur Alfa-college
Meer weten over het incompany programma bij het Alfa-college?
Lees verderop het uitgebreide interview met Sander Kalsbeek.

AOG is verbonden
aan Freia Groep
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‘Je hebt geen idee hoe dankbaar je mag zijn dat de vrije journalistiek
hier bestaat,’ denkt Alumnus van het Jaar Iris de Graaf stilletjes als
landgenoten in het naar een dictatuur afglijdende Rusland een soort
Nederland menen te herkennen. Als correspondent in Rusland weet
zij wel beter.
Comfort, vrijheid, vrede, dat is toch gewoon? Wij zwemmen er hier in
Nederland in. Net als die vis, die, als je hem vroeg of hij nat is, je vraag
niet zou begrijpen. Natheid, water is immers de normaalste zaak van
de wereld. Dat er ook andere perspectieven zijn, vertellen ons correspondenten vanuit de hele wereld. Zo verhaalt Sjoerd den Daas van een
moeder in China die haar dochter verloor aan corona terwijl de overheid
het bestaan van de virusdreiging nog ontkende. Sinds haar protest
wordt ze door diezelfde overheid bedreigd en geïntimideerd.
Natuurlijk gaat ook in ons kikkerlandje niet alles van een leien dak.
Maar dan zijn er gelukkig (Groningse) wetenschappers die de overheid, en daarmee de hele samenleving, een helpende hand toesteken.
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Alumnus van het jaar
2022: Iris de Graaf
De oorlog in Oekraïne
toont weer het belang
aan van onafhankelijke
journalisten als NOScorrespondent Rusland
Iris de Graaf.
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Alumnus in het
buitenland
Sjoerd den Daas in
China.

Tonen zij aan dat het platteland problematisch wordt achtergesteld
bij de stad? Dan gaan zij niet in gele hesjes of met tracoren de straat
op, maar ontwikkelen een langetermijnvisie hoe het anders kan.
Wetenschappers vechten niet tegen inefficiënte windmolens, maar
ontwikkelen nieuwe, betere. En Michelle Bruijn kreeg de Ben Feringa
Impact Award omdat zij met onderzoek én daad de overheid helpt om
bij drugscriminaliteit niet meteen tot huissluiting over te gaan, maar
in te grijpen met meer perspectief voor haar burgers.
Toekomstvisie is belangrijk om verder te kunnen gaan. Maar niet
zonder achterom te kijken naar wat is overwonnen. Zoals de angstwekkende belegering van onze stad door Bommen Berend. Deze
zomer vieren we 350 jaar Groningens Ontzet. En de universiteit viert
mee! Op zaterdag 27 augustus organiseert zij een Terugkomdag.
Alle alumni zijn van harte uitgenodigd te komen genieten van een
feestelijk Groningen!

Het platteland
verdient beter
‘Zorg, onderwijs, infrastructuur: er wordt op
het platteland minder
in geïnvesteerd,’ zegt
hoogleraar plattelandsgeografie Tialda
Haartsen.
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‘Ik vind het
sowieso waardevol
het Russische perspectief
te blijven delen’
Iris de Graaf
WWW.GCA.ORG
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Iris de Graaf, Rusland-correspondent bij de NOS, is de Alumnus van het jaar 2022. De Russische inval in
Oekraïne laat opnieuw zien hoe belangrijk het is dat er onafhankelijke journalisten zijn als zij, die de feiten
kennen, duiding geven aan ontwikkelingen en het kaf van het koren kunnen scheiden.

O

p het moment van spreken is ze
net terug van een week in Antalya.
Daar, aan de Turkse kust, moest
NOS-correspondent Rusland Iris
de Graaf op adem komen na alle hectiek
sinds de inval van Rusland in Oekraïne begin
februari. Maar de badplaats aan de Middellandse Zee is voor haar meer dan slechts een
plek om uit te rusten. Het was in Antalya dat
ze in 2009 besloot zich in te schrijven voor de
studie Slavische Talen en Ruslandkunde in
Groningen.

Onbeschofte Russen
Dat besluit nam ze nadat ze twee jaar had
gewerkt in een animatieteam om, samen
met Russische dansers en choreografen,
de Russische toeristen in de hotels in de
Turkse badplaats te vermaken. ‘Omdat ik
zoveel Russen tegenkwam, raakte ik door
hen gefascineerd’, vertelt ze tijdens een
haastige lunch, die duidelijk maakt dat de
rust van Antalya alweer verleden tijd is. ‘Veel
mensen kennen die clichés over onbeschofte,
dronken Russen op vakanties. Er waren daar
heel leuke Russische families, maar ik heb
inderdaad situaties meegemaakt die aan
die clichés voldoen. Mensen die veel geld
betaald hadden om daar vakantie te vieren
en dachten dat ze baas konden zijn over
alles en iedereen. Dat leidde tot conflicten
met mij, een vrijgevochten Nederlandse
meid. Het fascineerde mij. Ik dacht: ik moet
wat met die Russische taal. Toen zag ik die
studie in Groningen, waarbij je een semester
in Sint-Petersburg kon studeren. Dat haalde
me over: yes, ik wil in Rusland studeren en
die taal leren.’

Cassettebandjes
Zo verteld klinkt dit nog als een bevlieging.
Maar haar interesse voor Rusland stamde
al van veel eerder. Een van haar oma’s
is opgegroeid in de buurt van Belgorod,
een Russische stad vlakbij de grens met
Oekraïne en niet ver van de zwaarbevochten
stad Charkov. Familie aan haar oma’s kant
woont nog steeds in Rusland, niet ver van de
badplaats Sotchi.

Prijs voor Alumnus van het Jaar:
bronzen kunstwerk 'Athena Noctua' van
Wia van Dijk

Iris de Graaf (1991) studeerde van 2009
tot 2014 Slavische Talen en Ruslandkunde
in Groningen. Daarna deed ze er de master
Journalistiek, in de tijd dat journalist Jeroen
Smit – Alumnus van het Jaar in 2009 -daar
hoogleraar was. Haar scriptie ging over de
verslaggeving van de MH17-ramp. Ze had een
blog over fashion en lifestyle en ging bij de NOS
reportages maken over de jeugdcultuur. Dankzij
haar kennis van Rusland en het Russisch kwam
ze terecht op de NOS-buitenlandredactie, in
2020 uitmondend in een correspondentschap
in Rusland.

‘Ik was vroeger gefascineerd door mijn
Russische oma en haar verhalen’, vertelt De
Graaf. ‘Omdat mijn moeder niet tweetalig
is opgevoed, volgde ze af en toe een cursus
Russisch. Ik pakte dan stiekem haar schoolboeken en nam ze op zolder door, en luisterde
naar de cassettebandjes die erbij hoorden.
Het was zo’n mystieke taal voor mij. Ik wilde
die ook spreken. Dat had ik van jongs af in
mijn hoofd. Met mijn oma oefende ik ook
vaak woordjes.’

Poëtische taal
Toen ze het Russisch daadwerkelijk meester
werd, tijdens haar studie aan de RUG, opende
zich een wereld voor haar. ‘Rusland is een vrij
geïsoleerd land. Als je de taal niet spreekt,
weet je weinig van Rusland. Voor mij was
het land al een beetje opengegaan door mijn
oma. Maar het spreken van de taal stelt je in
staat om Russische televisie te volgen, om de

propaganda te begrijpen, om films te kijken
en boeken te lezen. Russen hebben het altijd
over ‘de Russische ziel’. Dat heeft me altijd
gefascineerd. Waar zit die ziel dan in? Zit
dat in die boeken van Dostojevski, of in die
oude films van Eisenstein? Ik vond het heel
bijzonder om bijvoorbeeld Dostojevski in het
Russisch te lezen, want er zijn zoveel Russische woorden die niet goed vertaald kunnen
worden. Het is een ontzettend poëtische
taal, met een rijke groep aan bijwoorden en
adjectieven waarbij we ons niet eens kunnen
voorstellen wat ze betekenen. Dan krijg
je een vertaling als: “een diep zwartgallig,
duistere emotie om een vervlogen liefde”,
maar dat was dan één Russisch woord. Ik
heb ook het idee dat de taal mij als correspondent echt helpt met mensen contact te
maken en de gevoeligheden, nuances en
emoties te begrijpen.’

Unieke lotsbestemming
‘Russen zijn heel goed in speeches geven.
Als je ergens een verjaardag hebt, wordt
er zeven keer geproost. Bij elke slok krijg
je een speech van tien minuten waarbij je
aanhoort hoe fantastisch iemand is. De
speeches van Poetin zitten ook vol met het
unieke en mystieke van Rusland. Ze spelen
erg in op de nostalgie en de emotie. Dat zie
je opnieuw met deze oorlog en de hele staatspropaganda. Ik vind het fascinerend hoe dat
tot uiting komt. Russen hebben zo’n ontzettend ander wereldbeeld dan wij. Ik moet vaak
denken aan een citaat van de schrijver Fjodor
Tjoettsjev: “Je kunt Rusland niet begrijpen
met je verstand, in Rusland kun je alleen
maar geloven.” Dat is wat Russen vaak over
zichzelf zeggen: “Je kunt ons nooit begrijpen
als je niet zelf een Rus bent. Wij zijn mystiek.
We hebben een unieke lotsbestemming op
de wereld.” Ik heb geen idee wat ze daar mee
bedoelen en ik denk dat ze dat zelf ook niet
weten.’

Correspondent in ballingschap
De Graaf zat nog maar een jaar als nieuwe
NOS-correspondent in Moskou toen de
oorlog in Oekraïne uitbrak. Ruim een week
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Terug naar Moskou
Zelf heeft ze nog een
persaccreditatie tot eind
januari 2023. Die wil ze
niet zinloos laten verlopen. Ze wil op het
moment van het gesprek
gauw terug naar Moskou,
ondanks de beperkingen
daar van de censuur. ‘Ik
denk dat het voor elke
journalist belangrijk is
om te kijken: wat kan
er nog wel in Rusland?
Er zijn nog altijd mensen die graag hun verhaal willen doen, ook
al brengt dat hen wellicht in gevaar. Ze weten wat de risico’s zijn
en willen toch hun verhaal kwijt. Ik denk dat ik pas als ik terug in
Rusland ben, kan inschatten hoe ik mijn werk nog kan doen. Maar
ik vind het sowieso waardevol het Russische perspectief te blijven
delen, ook al is dat perspectief voor ons soms onbegrijpelijk.’

Vrije journalistiek
‘Ik post vaak op Twitter over hoe Rusland tot een dictatuur afglijdt.
Dan krijg ik soms reacties van Nederlanders als: nou, het is hier
in Nederland niet anders. Ik reageer daar nooit op, maar ik denk
vanbinnen wel: je hebt geen idee hoe dankbaar je mag zijn dat de
vrije journalistiek hier bestaat. Het is voor mij als correspondent in
Rusland een zoektocht: hoe doe je nog je werk als het niet meer kan?
Dat is een hele moeilijke.’
Heel even denkt ze terug aan toen ze in 2019 bij de NOS solliciteerde
voor de post in Moskou. Zo’n catastrofale oorlog en zoveel repressie
hadden weinigen destijds voorspeld. ‘Dit was niet de fantasie die
ik had over mijn correspondentschap. Maar ondanks dat moeten
we nooit stoppen met het zoeken naar manieren waarop het nog
wel kan om verslag te doen van Rusland. Anders horen we écht
helemaal niks meer.’

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar op 5 september zal de
rector magnificus aan Iris de Graaf de Alumnus van het Jaarprijs
overhandigen. Net als haar lezing bij de Faculteit der Letteren op
6 september is dit via livestream te volgen.
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OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS

Niet opgeven

D

eze zomer sluiten we het Aletta Jacobsjaar af met de
onthulling van een academische muurschildering waarmee we haar verhaal en haar impact willen laten zien.
Een stoer kunstwerk dat uitstraalt dat Aletta’s strijd
nooit voorbij is. We moeten waakzaam blijven en bij tegenslag
doorzetten. Net als de Groningers, toen de Bisschop van Münster
alias Bommen Berend hun stad belegerde.
350 jaar na het ‘Rampjaar’ 1672 lijken ook wij middenin in een
crisis te zitten. Terwijl we hopen dat we een pandemie achter ons
hebben gelaten, woedt er een verwoestende oorlog in Oekraïne,
zijn de effecten van de klimaatcrisis voelbaar en worden rechten
van vrouwen en minderheden met voeten getreden.
Ook onze democratische en academische vrijheden staan wereldwijd onder druk. De vrijheid van meningsuiting die wij in Nederland
zo vanzelfsprekend vinden, bestaat in grote delen van de wereld al
lang niet meer.
Maar tolerantie delft ook in Nederland steeds vaker het onderspit.
Het voeren van een open debat lijkt almaar moeilijker te worden.
Als universiteit staan wij voor democratische en academische
waarden. Juist díe kunnen ons helpen uit al die ingewikkelde conflicten te komen. Wij geven die waarden mee aan onze studenten,
die na hun afstuderen als alumni uitzwermen over de hele wereld.
Alumni zijn onze vaandeldragers, de ambassadeurs van onze
academie en alles waar wij voor staan. Zij hebben geleerd naar
elkaar te luisteren, het open debat aan te gaan. Zoals Iris de Graaf,
onze nieuwe Alumnus van het Jaar, dat zo voortreffelijk doet. Als
correspondent van de NOS deed ze vanuit Moskou op heldere
wijze verslag, onder meer van de verontrustende ontwikkelingen
in Oekraïne, totdat ze in maart halsoverkop moest vertrekken om
niet voor vijftien jaar in de cel te verdwijnen.
Ik hoop dat onze alumni, net als Iris, overal waar ze zijn onze waarden blijven uitdragen. Dat zij met hun gedrag anderen inspireren,
zodat steeds meer mensen staan voor democratie, het open
debat en de vrijheid je uit te spreken en jezelf te zijn. Ook al zien
we dreigende wolken aan de horizon, we moeten blijven geloven
in datgene waarvoor we staan. Niet opgeven, maar de weg
voorwaarts blijven bewandelen. Een mooie gedachte om de
zomer mee te beginnen.
Cisca Wijmenga rector magnificus

STELLING NO MATTER HOW YOU BEND THE TREE, IT KEEPS GROWING SUNWARDS (RUSSIAN PROVERB) ANNA KURANOVA MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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later, begin maart, keerde ze terug. De nieuwe censuur maakte
de situatie hoogst onzeker. Ze vreesde voor de veiligheid van haar
lokale producent en cameraman. Tegelijk is het frustrerend om
correspondent in ballingschap te moeten zijn. Ze probeert haar
werk onder meer nog te doen door met gevluchte Russen te spreken,
in Nederland of in Georgië.
Ook de Russische staatsmedia volgt ze op de voet. Al moet dat nu
via een VPN-verbinding, omdat de EU de Russische kanalen uit de
lucht heeft gehaald. Bij dat Brusselse besluit heeft ze haar twijfels.
‘Ik snap waarom het is gedaan, maar ik denk dat het vergaande
gevolgen heeft dat Europa dit heeft besloten in plaats van die zenders
bijvoorbeeld een label te geven als “Russische staatskanalen”. Het
gevolg is dat Rusland dit besluit gebruikt om tegenmaatregelen te
nemen, om censuur in te voeren en accreditaties van journalisten
af te pakken. Daardoor horen we nog minder van elkaar, terwijl ik
denk dat dat juist nu belangrijker is dan ooit: dat er zoveel mogelijk
informatie uit Rusland naar buiten komt.’

ALUMNUS IN CHINA
BEIJING

JON ARNOLD IMAGES / MICHELE FALZONE

Tweeënhalf jaar pandemie heeft zijn liefde
voor China wel wat op de proef gesteld,
maar hij woont er nog steeds met veel
plezier. NOS-correspondent Sjoerd
den Daas (35) studeerde in Groningen
en Uppsala International Financial
Management, deed een minor Chinees en
zit sinds 2015 als journalist in China.

K

offie, de krant, een rondje hardlopen. Zo begint een gewone dag in
Peking voor Sjoerd den Daas. ‘De
ochtend is het stille moment. Dan
lees ik de krant, luister ik naar een podcast,
spreek ik af met een bron.’ In de loop van de
ochtend vertrekt hij naar het kantoorpand
dat hij deelt met journalisten van andere
internationale media. ‘Dan gaat het los.’ Op
een drukke dag kan het zijn dat hij te horen
en te zien is in drie of vier verschillende
Nederlandse programma’s, soms tot diep in
de nacht – vanwege het tijdsverschil. Of hij is
op pad, voor een reportage ergens in het land.
Maar dat is een gewone dag, en zo’n dag
is er al een tijdje niet geweest. Als buitenlander én journalist ligt Den Daas onder een
vergrootglas: het is vaak maar de vraag of hij
een andere stad in mag. Zelfs buiten de zeer

BUITENLAND

FOTO ANP KIPPA / ROBIN VAN LONKHUIJSEN

DORIEN VRIELING

SJOERD DEN DAAS

‘Vriendschap sluiten
gaat hier makkelijk’
strenge lockdowns, die dit voorjaar hem en
de andere mensen in onder meer Peking en
Shanghai weer wekenlang ernstig belemmerden. Al mocht je in Peking in de meeste
gevallen nog wel naar buiten.

De omgang van de Chinese overheid met het
coronavirus heeft soms iets grimmigs. Een
ontmoeting die Den Daas bijblijft, is die met
een oudere vrouw die haar dochter verloor
aan corona. ‘Toen de dochter besmet werd,
wist de overheid al dat er een dodelijk virus
was uitgebroken in Wuhan, en tóch liet ze
een volkscongres doorgaan. De moeder wilde
dat aan de kaak stellen, ze wilde gerechtigheid voor haar dochter, maar sindsdien
werd ze geïntimideerd en bedreigd door de
overheid: als zij erover zou blijven praten,
raakte haar man misschien zijn baan kwijt.’
Zulke verhalen gaan onder zijn huid zitten:
‘Er is veel leed, het is niet altijd gemakkelijk
om daar met je neus bovenop te staan.’
Dat betekent niet dat Den Daas’ liefde voor
China voorbij is. De fascinatie die hij als
puber ontwikkelde voor het land – met zijn
vader bezocht hij familie in Hongkong –,
die is er nog steeds. ‘Het is een land met een
geschiedenis waar je u tegen zegt, dat nu in
de bloei van zijn ontwikkeling zit. Met een
fascinerende natuur – van de bergen in Tibet
tot de woestijnen in het noorden en de zeeën
aan de oostkust.’ Hij voelt zich thuis tussen
de Chinezen en spreekt hun taal. ‘Over het
algemeen zijn Chinezen warme, spontane
mensen. Vriendschap sluiten gaat makkelijk, de drempel om met iemand te gaan
eten is vrij laag. En ze zijn erg direct. Als ik
terugkom uit het buitenland, kan het zomaar
zijn dat iemand tegen me zegt: zo, jij bent dik
geworden!’
Op het moment van het interview verblijft
Den Daas al anderhalve maand in Nederland. De Correspondentendagen van de NOS
vormden een mooie aanleiding om eindelijk
weer langere tijd bij familie te verblijven.
‘Zolang reportages maken in China door de
coronamaatregelen nauwelijks mogelijk is,
kan ik net zo goed verslag doen vanuit Friesland.’
En zolang hij in Nederland is, haalt hij eruit
wat erin zit. Af en toe bezoekt hij zijn voormalige studiestad Groningen. ‘Het is en blijft dé
stad om te studeren. Ik raad al jaren iedere
eindexamenleerling aan om voor Groningen
te kiezen. Alles is er mogelijk. Waar kun je
nog meer tot zes uur ’s ochtends uit op een
maandag?’
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Het platteland verdient beter, vindt hoogleraar Rurale Geografie Tialda Haartsen. En de stad eigenlijk ook,
want die barst uit zijn voegen. Zorg voor meer spreiding van de bevolking, adviseert ze,
daar heeft iedereen wat bij te winnen.

DORIEN VRIELING

HOLLANDSE HOOGTE / GOOS VAN DER VEEN

ONDERZOEK

WWW.RUG.NL/STAFF/T.HAARTSEN

Het platteland
verdient beter

P

latteland? Je zou kunnen zeggen
dat we dat in Nederland helemaal
niet hebben. Vergeleken met andere
Europese landen stelt ons ‘rurale
gebied’ weinig voor. Zelfs vanuit de meest
afgelegen plekken is de stad, of op zijn
minst een middelgroot dorp, binnen een
halfuur met de auto te bereiken. Of zoals
Tialda Haartsen, Neerlands eerste en enige
hoogleraar plattelandsgeografie, het zegt:
‘Nederland is één groot sub-urbaan gebied.
Onze plattelandsbewoners hebben een vrij
stedelijke mindset: ze zijn gewend aan goed
internet, hebben bijna allemaal een theater
op redelijke afstand.’

Treinspoorbrug bij Leer
Niets te mopperen, dus? Ho, ho, zegt Haartsen,
dat is te simpel gesteld. Vergeleken met de
stad komt het dorp er namelijk toch nog vaak
bekaaid vanaf. Dat blijkt duidelijk uit de
overheidsuitgaven: per hoofd van de bevolking gaat er minder geld naar het platteland
dan naar de stad. ‘Zorg, onderwijs, infrastructuur: er wordt op het platteland minder
in geïnvesteerd. Er zijn heel wat voorbeelden
van onbegrijpelijk beleid. Neem, hier vlak
over de Duitse grens, de treinspoorbrug bij
Leer. Die is er eind 2015 uit gevaren door een
vrachtschip en nog steeds niet hersteld. De
overheid wil zo graag dat we grensoverschrijdend samenwerken, maar is niet in staat om
in zes jaar tijd een spoorbrug te vervangen.
Dat is niet te volgen.’

Leefbaar houden
Haartsen heeft zich altijd betrokken gevoeld
bij het leven op het platteland. Zelf werd
ze geboren op een boerderij in Bant, in de
Noordoostpolder. Ook nu woont ze ‘buiten’:
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Tialda Haartsen (1970) is sinds
2020 hoogleraar Rurale Geografie.
In april dit jaar hield ze haar oratie.
De RUG is de enige universiteit in
Nederland met deze leerstoel. Na haar
studie sociale geografie aan de RUG
(1990-1995) promoveerde ze er in 2002
op veranderingen in functies, eigendom
en representaties van het Nederlandse
platteland. In haar onderzoek gaat
het vaak over veranderingen op het
platteland en de verbondenheid van
plattelandsbewoners met hun
omgeving. De oratie van Haartsen,
Rural Geography Revisited – Op zoek
naar de geografie in het platteland,
is te lezen via
www.rug.nl/oratie-haartsen

in 2008 verhuisde ze van de stad Groningen
zo’n twintig kilometer richting Waddenzee
naar Eenrum. ‘Wat me altijd geboeid heeft is
die sense of belonging die veel mensen op het
platteland hebben. Ik heb het zelf ook altijd
gehad: het gevoel dat je in een bepaalde grond
geworteld bent, dat je erbij hoort.’ In haar

studie sociale geografie kon ze haar interesse
soms kwijt – af en toe waren er vakken waarbij ze zich kon richten op de regio. ‘Toen
plattelandsgeograaf Paulus Huigen hoogleraar Regionale Geografie aan de RUG
werd, stelde hij twee promovendi – waaronder
ikzelf – aan op plattelandsthema’s. Dat was
mijn kans om er nog veel meer over te leren.’
Met haar aantreden als hoogleraar Rurale
Geografie wil ze, zo zei ze in haar oratie,
‘bijdragen aan het leefbaar houden van het
platteland, in de context van de vele ruimtelijke veranderingen die op stapel staan.’
Dat er minder geld naar dat platteland gaat
dan naar de stad, draagt volgens Haartsen
bij aan een sentiment dat veel plattelanders
delen: dat de overheid te weinig aandacht
voor hen heeft. ‘Veel mensen op het platteland hebben het gevoel dat ze niet gezien
worden door mensen in de stad. Dat gevoel
leeft niet alleen in Nederland, maar in
meerdere Europese landen. Het leidt ertoe
dat plattelandsbewoners populistischer
stemmen.’ Haartsen noemt de BoerBurgerBeweging (BBB) als voorbeeld. ‘Die partij is
niet voor niets in opkomst.’

Getij gunstig
Haartsen ziet het als haar taak het platteland onder de aandacht te brengen. Er liggen
een hoop kansen, voor de huidige bewoners,
maar óók voor stedelingen. ‘We lopen in de
stad tegen de grenzen van concentratie aan.
Met name in het westen zijn er niet genoeg
huizen, er rijden veel te veel auto’s, het is te
druk. Meer spreiding van wonen en werken
zou die problemen kunnen verminderen, én
het maakt het leven op het platteland beter.’
Dat spreiden heeft de overheid eerder geprobeerd, bijvoorbeeld door grote organisaties

STELLING ‘YOU CAN NEVER BE OVERDRESSED OR OVEREDUCATED’ (OSCAR WILDE) MELANIE REIJRINK MEDISCHE WETENSCHAPPEN

‘Zorg, onderwijs, infrastructuur:
er wordt op het platteland minder
in geïnvesteerd’
Treinspoorbrug bij Leer

en bedrijven buiten de Randstad te plaatsen.
Met wisselend succes. Maar het getij is nu
gunstig, denkt de professor. ‘Niet alleen
trekken mensen vanwege het woningtekort
weg uit stedelijk gebied, corona heeft er ook
voor gezorgd dat het gewoner is geworden
om verder van je werk te wonen.’ Het is
niet zeker of die ontwikkeling blijvend is –
mogelijk wordt het over een tijdje toch weer
wenselijk om die afstand te verkleinen. Maar
dit lijkt hét moment te zijn om het platteland
aantrekkelijker te maken.

Bereikbaarheid verbeteren
Het belangrijkst is volgens Haartsen het
verbeteren van de bereikbaarheid. ‘Investeer
in toegankelijk en snel openbaar vervoer. De
geografische afstand is veel minder belangrijk dan reistijd. Neem bijvoorbeeld de
Lelylijn. Die is erg duur, wordt gezegd, maar
dat gold ook voor de Noord-Zuidlijn, om het
nog maar niet te hebben over de Betuwelijn.

Zo’n investering in het Noorden moet ook
een keer kunnen.’ Nog een belangrijk recept:
houd rekening met het platteland bij landelijke beslissingen. ‘Rural proofing wordt dat
genoemd. Het betekent dat je erbij stilstaat
dat een besluit een ander effect kan hebben
in een dunbevolkt gebied dan in een dichtbevolkt gebied. Neem het sluiten van gevangenissen: in een gebied waar al weinig werkgelegenheid is, is dat misschien niet slim.’

Gebrek aan visie
Dergelijk bewustzijn gaat hand in hand met
een visie op ruimtelijke ordening, en die mist
Haartsen bij het kabinet. ‘Ik heb het gevoel
dat we met alle uitdagingen waar we nu voor
staan tegen een gebrek aan visie aanlopen.
Ons kabinet, en het kabinet hiervoor, heeft
weinig ideeën over de toekomst.’ Bij uitdagingen denkt ze niet alleen aan de eerdergenoemde woningnood, maar vooral aan
de energietransitie en klimaatverandering.

‘Beide hebben nogal impact op ruimtelijke ordening. De zeespiegel stijgt volgens
de laatste rapporten nog sneller dan we al
dachten. Hoe gaan we het rooien in Nederland als steden nog verder onder NAP
komen?’

Ingenieur Lely
Het gebrek aan visie doet Haartsen
mijmeren over het Zuiderzeeproject, geleid
door ingenieur Lely. ‘Ondanks dat ik uit die
omgeving kom, leerde ik pas tijdens mijn
studie dat er een uitgewerkt plan voor de
toekomst achter zat. Een plan dat op basis
van voortschrijdend inzicht weliswaar steeds
werd bijgesteld, maar toch: een langetermijnplan.’ Dit jaar is de Afsluitdijk 90 jaar, de
Noordoostpolder 60 jaar. Misschien kunnen
die jubilea een aanzet vormen voor meer visie
op de inrichting van het land, zegt Haartsen.
‘Laten we jonge Lely’s uitdagen om met een
plan te komen.’

BROERSTRAAT 5 JULI 2022
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ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

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

Berend van der
Kolk (1986) /
bedrijfskunde
2010
De Meetmaatschappij
Wanneer doen
metingen meer kwaad dan goed?

Zef Hemel (1957) /
sociale geografie en
planologie (1981)
en bijzonder hoogleraar per 1-5-2022
Er was eens een
stad
Hoe visionaire planning in een
steeds complexere wereld met
bescheiden interventies voor grote
verandering kan zorgen.
WWW.UITGEVERIJPLUIM.NL € 34,99

WWW.BUSINESSCONTACT.NL

Erik-Jan Hummel
(1985) / wijsbegeerte en
International
Economics and
Business 2010
Binnen blijven
Debuutbundel gedichten
WWW.KLEINEUIL.NL € 17,50
Jane Leusink (1949) /
kunstgeschiedenis (1990)
Kraanvogels
Bundel soms epische, dan weer
lyrische gedichten met universele
vragen omtrent groei, dood en
rouw.
WWW.NOBELMAN.NL

€ 21,95

€ 20,00

Jan R. Lunsing (1959) / sociale
geografie 1988, recht en bestuur
2008 en Priscilla Zetstra-van der
Woude (1978) / geneeskunde
2002, promotie 2016
Het verzet van Haren
Hoe de gemeente haar zelfstandigheid verloor.
WWW.NOBELMAN.NL € 21,95
Maxine Roberta Meijer (1946) /
kunstgeschiedenis 1984
Johannes Derk Meijer en zijn voorouders in Stad en ommelanden
Drie eeuwen familiegeschiedenis
in Groningen Stad, Winschoten en
Appingedam en regio. Bestellen via
MAXINEROBERTAMEIJER@GMAIL.COM

€ 25,– of € 10,00 (pdf)
Erna Oosterveen
(1965) / geschiedenis 1990
Ik leef! Doorleven
na je kankerbehandeling
Ervaringen van
mensen met verschillende soorten
kanker.
WWW.KOKBOEKENCENTRUM.NL

Ulco Kooystra
(1959) /
scheikunde 1988
De
Scheikunstenaar
De innovatieve
wetenschap van
de Groningse hoogleraar Sibrand
Stratingh Ez. 1785-1841
WWW.VERLOREN.NL € 35,00
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Joost Oomen (1990) /
Ba Nederlands 2012
Visjes
Een avontuur op Salina
WWW.SINGELUITGEVERIJEN.NL/QUERIDO

€ 20,00, luister- of e-book € 11,99
Kirsten Otten
(1978) / Nederlands
2005 en Beno
Hofman
50 jaar Lewenborg
Fraai vormgegeven,
schetst een
compleet beeld van de Groningse
wijk Lewenborg.
WWW.INBOEKVORM.NL € 24,50
Mark Reysoo
(1992) /
landschapsgeschiedenis 2018
Feiten en
verhalen uit de geschiedenis van
Noordwolde
De sociale en ruimtelijke ontwikkeling van Noordwolde in de laatste
eeuwen.
WWW.NOORDPROOF.NL € 25,00
Jeroen Visser (1979) / geschiedenis
en wijsbegeerte 2006
Noord-Korea zegt nooit sorry
Meeslepende vertelling over een
waargebeurde en desastreus
verlopen Noord-Koreaanse
spionagemissie.
WWW.DASMAG.NL

Joost Oomen (De Bilt,

€ 23,50, e-book € 12,99

€ 22,99

Coen van Uhm (1948) / sociale
wetenschappen 1978
Zwiepseweg 59 – Achter gesloten
deuren
De tragische Joodse geschiedenis
van mijn ouderlijk huis in Lochem.
LIBRIS.NL/LOVINK € 15,00

FOTO LENNY OOSTERWIJK

Frans de Waal (1948) / biologie
1973
Anders – Gender door de ogen van
een primatolooog
Populair-wetenschappelijk boek
van wereldberoemde onderzoeker
WWW.ATLASCONTACT.NL € 24,99

Alice Vlottes (1954)
/ psychologie 1983
Narcisme in
organisaties
‘Hoe overleef ik
een narcistische
manager?’
Lees ook WWW.RUG.NL/GMW-

1990), dichter, schrijver,
theatermaker; haalde in
2012 een BA Nederlands; was
huisdichter van de RUG in
2010-2011 en stadsdichter van
Groningen in 2013 en 2014; zijn
nieuwe boek Visjes verscheen
begin dit jaar bij uitgeverij
Querido.

ALICEVLOTTES
WWW.VANDUURENMEDIA.NL

€ 24,99

STELLING HET DRENTSE LANDSCHAP IS EEN OEROUD ÉN EEN KEI-JONG LANDSCHAP HENK VAN BLERCK LETTEREN

Speciale plek
Munnekeholm tegenover
cultureel studentencentrum
USVA

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

PETER DE KAN

‘Hier Joost, je stoepkrijt.
Veel plezier ermee!’

‘I

k ben groot voorstander van poëzie in de openbare ruimte.
Ter afsluiting van het jaar dat ik huisdichter was van de RUG
organiseerde ik daarom een stoepkrijtactie. Op Hemelvaartsdag,
2 juni 2011. Ik had heel veel stoepkrijt gekocht en mijn vrienden
uitgenodigd, die ook weer vrienden meebrachten. Al mijn poëziebundels
had ik in blauwe big shoppers van IKEA met een kruiwagen naar het
Harmonieplein gebracht, en daar opgestapeld. Met pijn in het hart, dat wel,
mijn dierbare boeken op de grond. Het was een offer dat ik moest maken,
anders kon het niet doorgaan.
Iemand gaf ’s avonds een startsein met een trompet. Vervolgens zijn we
uitgezwermd om op straten, stoepen en muren gedichten neer te kalken.
De volgende ochtend was er poëzie tot in de wijde omtrek van het
Harmonieplein. Van Deelder, Lodeizen, Campert en Harmsen van Beek.
Maar ook van buitenlandse en Groningse dichters.

De dagen en weken daarna spoelde de regen alles weg. Maar één tekst
bleef maanden zitten. De zin ‘Do I dare to eat a peach?’ uit ‘The love song
of J. Alfred Prufrock’ van T.S. Elliot. Die was op een muur tegenover de USVA
gekalkt, volgens mij met gele letters. Ik fietste er heel vaak langs, het is
zo’n stukje waar je vanuit de stad zo lekker naar beneden sjeest richting
Zuiderdiep. Dat ene gedicht dat zo dapper standhield, daar werd ik erg
gelukkig van. Het was natuurlijk ook een mooie herinnering aan iets dat ik
zelf had georganiseerd.
Het stoepkrijt had ik op kosten van de universiteit aangeschaft. Wekenlang
was ik op jacht geweest. Ik ging alle speelgoedwinkels af. Ze hadden
overal steeds maar een paar pakjes. Uiteindelijk wist ik een flinke bult te
bemachtigen. En toen was het dus veel te veel. Ik had veel te optimistisch
ingeslagen. Ik kreeg het allemaal weer terug. “Hier Joost, je stoepkrijt, veel
plezier ermee.” Wat moest ik ermee? Ik heb het eerst nog bewaard, maar
uiteindelijk naar een basisschool gebracht.’

BROERSTRAAT 5 JULI 2022
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Een gemijterde prelaat
op een zeug
MATHIJS DEEN

RIJKSARCHIEF

ONDERZOEK

WWW.RUG.NL/STAFF/J.W.KOOPMANS

Historicus Joop Koopmans doet onderzoek naar de rol en de invloed van de media in de vroegmoderne tijd.
Hoe berichtten bijvoorbeeld de kranten, spotprenten en pamfletten in het Rampjaar 1672 over
Bommen Berend? Tijdens de Alumni-terugkomdag houdt hij er, ter gelegenheid van de viering
van 350 jaar Groningens Ontzet, een publiekslezing over.

‘V

oor we verder gaan,’ zegt dr. Joop
Koopmans en hij komt overeind van zijn bureau, ‘zal ik je
het Rampjaar laten ruiken.’ Hij
schuift een stapeltje paperassen opzij en
haalt een pakketje tevoorschijn dat me doet
denken aan een feestelijk netje met gesuikerde amandelen.
Koopmans verkneukelt zich, maar mij slaat
de schrik om het hart.1672 mag dan 350 jaar
geleden zijn, de gruwelverhalen over wat er
allemaal gebeurd is hebben nog niets aan hun
kracht ingeboet. Waarom grijnst Koopmans

12

zo? Wat bungelt daar in dat netje? Is het de
geur van een op het slagveld achtergelaten
paardenkadaver? Of een restje van het uit
elkaar getrokken lijk van Johan de Witt? Is
het misschien een snuifje van een voltreffer
op een latrine uit een van de kanonnen van
Bommen Berend? Of – misschien net zo erg
– de odeur van een menigte dicht op elkaar
gedrongen ongewassen, angstige, hongerige
en doodvermoeide mensen in paniek op de
vlucht voor de vijand?
Maar ik heb me voor niets zorgen gemaakt.
De bolletjes die Koopmans me voor de

neus houdt ruiken naar afgestreken lucifer
(kruitdamp), en naar Oranjebloesem (lijkenbalsem).

Hordes doodsbange vluchtelingen
Dat ik me schrap zette heeft te maken met de
kracht van de verbeelding, die angst mobiliseert. Ook de paniek die in 1672 door het land
joeg, ging voor de komst van de vijand uit. Uit
kranten, pamfletten, spotprenten, liederen
en doorgefluisterde geruchten kon men
vernemen wat de binnengevallen legers uit
Frankrijk, Münster en Keulen zoal allemaal

STELLING ‘ALS JE JE OP ONBEKEND TERREIN BEGEEFT, VERDWAAL JE VAAK’ (BEN FERINGA) ROBIN GROEN MEDISCHE WETENSCHAPPEN

aanrichtten: brand, moord en verkrachting.
Niet alles was ongegrond natuurlijk, de
Fransen kwamen wel degelijk de Rijn over, de
ene stad na de andere gaf zich met trillende
knieën over en de enige manier om de Franse
opmars te stuiten was om grote stukken van
Holland en Brabant onder water te zetten. En
al die tijd waren de wegen bezaaid met hordes
doodsbange vluchtelingen, onderweg naar
de steden van Holland waar ze hoopten veilig
te zijn. In Den Haag werden de gebroeders
De Witt, over wie werd beweerd, geroepen en
gezongen dat ze het land verraden hadden,
door het gepeupel als varkens geslacht.

Tweede Münsterse Oorlog
Dit is het overwegende verhaal van het
Rampjaar, de Guerre d’Hollande, verteld vanuit Hollands perspectief. Maar het Noorden
heeft zijn eigen variant, ook al heette het
conflict daar niet de Hollandse Oorlog, maar
de Tweede Münsterse Oorlog. Dat was een
invasie waar niet Lodewijk XIV in de hoofdrol was, maar Bernhard van Galen, Bisschop
van Münster.
Van Galen was niet alleen bisschop, hij was
ook vorst: een dubbele aanstelling die hem
de armslag gaf niet alleen hosties, maar ook
bommen uit te delen. Hij kreeg van Lodewijk
XIV vrij spel om ten oosten van de IJssel
allerlei landstreken en stadjes in te nemen
waar hij als Münsterse Prins-Bisschop van
oudsher recht op meende te hebben.

Gruwelberichten
Ook hier waren er moeilijk te verifiëren
gruwelberichten die zijn opmars aankondigden, vertelt Koopmans, ook hier vluchtten
bange burgers voor de troepen uit naar de
voorlopige veiligheid van de steden in het
Noorden, ook hier werd land onder water
gezet om de vijand te stuiten. En ook hier
lukte het de veldheer niet om de grote stad in
te nemen en moest hij uiteindelijk afdruipen.
Joop Koopmans, die onderzoek doet naar de
rol en de invloed van de media in de vroegmoderne tijd, houdt dit jaar bij de viering

van Groningens Ontzet een lezing over hoe
de kranten, spotprenten en pamfletten in
het Rampjaar berichtten over Bernhard van
Galen. Op het moment dat ik hem bezoek
moet het onderzoek naar de pamfletten en
de liederen nog op stoom komen, maar de
spotprenten en de twee kranten uit dat jaar
– de Amsterdamse Courant en de Opregte
Haerlemsche Courant – heeft hij al bestudeerd. Opvallend aan de spotprenten is dat
Van Galen nogal eens wordt afgebeeld als
een gemijterde prelaat op een zeug, al dan
niet achterstevoren, een legertje van varkens
en biggen in zijn gevolg. Op andere prenten
berijdt hij een begijn of een wolf. Het zijn
weinig opwekkende prenten die ervoor waarschuwen dat de bisschop moreel van bedenkelijk allooi is en er wanorde op komst is.

Joop W. Koopmans
(1959) is universitair
hoofddocent vroegmoderne geschiedenis,
aan de RUG, waar hij in
1983 zijn doctoraalgeschiedenis behaalde
en in 1990 promoveerde
Hij publiceert over media en politiek in de
16e-18e eeuw. Tijdens de Alumni-terugkomdag op zaterdag 27 augustus is de publiekslezing van Koopmans onderdeel van een
symposium over het Groningens Ontzet. Zie
onder programma op www.rug.nl/GO350

Honger naar nieuws
Over de berichtgeving in de kranten van 1672
is Koopmans positief. ‘Je ziet dat de redacties
echt hun best deden om objectief verslag te
doen over de troepen die langs Coevorden
en Bourtange oprukten,’ zegt hij. ‘Maar dat
dat gewoon heel moeilijk was. Er staan ook
voortdurend disclaimers bij als: “we hebben
gehoord dat… een reiziger uit Harlingen
vertelt dat… maar we hebben het nog niet
bevestigd gekregen.”’

Er was in het benauwde vaderland honger
naar nieuws. ‘Veel was onzeker en de berichtgeving verliep traag,’ vertelt Koopmans.
‘21 juli begon het beleg, maar pas op 28 juli
stond dat bericht in de Opregte Haerlemsche.’
Den Bisschop van Munster is hier aen
de zuydtzyde van de Stadt genadert met
een Treyn van ongevaer 20000 Man,
soo men gist…
En ondanks de pogingen om niets dan de
waarheid te drukken, drongen onjuiste
geruchten ook tot de kolommen van de
Opregte door. Over de springlevende bisschop
meldde de krant op 16 augustus bijvoorbeeld:
… hier is een Vriesse Schipper (...) dese
rapporteert, hoe dat binnen Groeningen een
Overloper uyt het Bisschopse Leger was
gekomen, seggende, dat den Bisschop van
Munster, door een schoot uyt de Stadt
gequetst zijnde, aen zijn Quetsuur was
gestorven…

Oekraïne
Op de vraag hoe hij de berichtgeving over de
opmars, de belegering, de bombardementen
en het ontzet terugkijkend beoordeelt, valt
Koopmans even stil en zegt dan: ‘Ik sta er
versteld van hoe we de berichtgeving van toen
kunnen vergelijken met de berichtgeving
over Oekraïne nu: ik lees over belegeringen,
over mensen op de vlucht, over dorpen die
worden platgebrand, over vrouwen die worden verkracht, over willekeurige moorden…
de wapens van nu verschillen met die van
toen, maar de patronen zijn heel erg vergelijkbaar.’ Hij kijkt even naar buiten en gaat
dan door: ‘En die onzekerheid over wat het
binnengevallen leger gaat doen. Weet je nog
dat dat convooi op de weg naar Kyiv stond
en het bewolkt werd en de satellieten niks
konden zien? We wisten dat er een grote
macht op weg was naar de stad, maar we
hadden geen idee hoe die opmars verliep. Er
was alleen angst. Zo was het ook in 1672.’
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Alumniterugkomdag

27 augustus

Opgeven?

G

FOTO MARKETING GRONINGEN / DEON PRINS

roningen en de universiteit vieren feest: 350 jaar Groningens Ontzet. In het Rampjaar 1672
wist Stad met succes de aanvallen van Bommen Berend, de bisschop van Münster, te weerstaan. Mede dankzij de inzet van studenten en hoogleraren. Een belangrijke overwinning,
voor Groningen en onze universiteit. Maar ook voor de toenmalige Republiek der Nederlanden, die van alle kanten belaagd werd. Alle reden dus om deze historische gebeurtenis groots te
vieren. Dat gebeurt van 26 tot en met 28 augustus met een uitgebreid feestprogramma.
Voor alumni is er de ‘terugkomdag’ op 27 augustus. Een mooie gelegenheid om je studiestad weer
eens te bezoeken en oude studievrienden te ontmoeten. Er is die dag van alles te beleven, van een
maaltijd op het Academieplein tot publiekslezingen en van een stadswandeling tot tentoonstellingen.
Voor wie meer wil: overal in Stad bruist het met Noorderzonspektakel, een re-enactment, muziek,
een maskerade, kinderspektakel en nog veel meer.
Opgeven voor de alumnidag? Ga naar www.rug.nl/alumni/go350 of scan de QR-code.
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10.00-11.30 uur en 11.30-13.00 uur

Stadswandeling met Beno Hofman
Als iemand de geschiedenis van Groningen
tot leven kan brengen, dan is het stadshistoricus Beno Hofman. In deze wandeling voert
hij je langs bijzondere plaatsen in Stad waar
de herinneringen aan de strijd in 1672 nog
goed te zien zijn. Er is slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.

FOTO MARKETING GRONINGEN /
SASKIA DEKKER

Alumniprogramma

17.00 -20.00 uur

Groote Maaltijd
Gezamenlijk eten op het Academieplein/de
Broerstraat, met een drankje en livemuziek.
Uiteraard staat de traditionele Groningens
Ontzetmaaltijd met zuurkool, aardappelen
en een gehaktbal op de menukaart. Maar er
is ook een vegetarische pastamaaltijd.
9.00-21.30 uur

FOTO DOLF FLINKER

Tentoonstelling Universiteitsbibliotheek

15.00-16.30 uur

Symposium ‘Verzet en vrijheid’,
met muziek door studentenorkest Mira
In vier lezingen worden het Groningens
Ontzet en de rol van de universiteit vanuit
allerlei gezichtspunten behandeld.
• De Duitse historicus Benjamin van der
Linde belicht het conflict tussen de
bisschop van Münster en de stad Groningen
vanuit Duits perspectief en plaats het
daarmee in een geopolitieke context. Ook
Emsland en Ostfriesland werden als
onderdeel van het Heilige Romeinse Rijk
rechtstreeks getroffen.
• RUG-hoofddocent Vroegmoderne
Geschiedenis Joop Koopmans vertelt hoe
de media destijds verslag uitbrachten en
legt verbanden met de huidige oorlog in
Oekraïne (zie ook pagina 12 en 13).
• Alumna Judith Brouwers, datacurator bij
het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis, bespreekt onder meer aan
de hand van bewaard gebleven brieven de
vraag hoe de bevolking buiten Groningen
reageerde op de belegering.
• Directeur van het Universiteitsmuseum
Groningen, wetenschapshistoricus en
alumnus Arjen Dijkstra beschrijft het beleg
als onderdeel van onze academische
geschiedenis en gaat in op de rol die
studenten en hoogleraren speelden, voor,
tijdens en na het Groningens Ontzet.

De UB bezit een schat aan bijzondere boeken,
affiches, kaarten en andere documenten,
ook over het Groningens Ontzet. Tot en met
oktober is op de verschillende verdiepingen
van de bibliotheek een expositie te zien van
authentiek materiaal over het beleg en de
betrokkenheid van de universitaire gemeenschap. In de trappenhallen hangen bovendien
op grootformaat illustraties uit die tijd.
10.00 tot 17.00 uur

En verder…
Er is op 27 augustus nog heel veel meer
te doen in Groningen. De Koninklijke
Vereeniging voor Volksvermaken heeft
een uitgebreid feestprogramma
georganiseerd. En … het is Noorderzon!
Wie liever in Groningens Ontzet-sferen
blijft: in het Groninger Museum is de
tentoonstelling ‘Stad houdt stand’.
(Lees hierover op pagina 27.)
Een kleine greep uit het programma
(onder voorbehoud):

• De Maskerade, ontstaan in 1814 toen

•
•
•
•
•

Academiegebouw open
Wil je oude (studie-)herinneringen ophalen?
Of ben je juist benieuwd hoe de universiteit
er tegenwoordig uitziet? Vergeet dan niet
een bezoekje te brengen aan het Academiegebouw. Tijdens de alumnidag is een deel
van het gebouw vrij toegankelijk voor publiek.
En, in de hal is een ‘pop-up store’ van de
iShop (de vroegere RUG-winkel) met naast
een deel van het reguliere assortiment ook
speciale GO-350 artikelen, zoals prenten of de
Groningens Ontzet-puzzel van Frans Leroux.

•

studenten ter ere van het 200-jarig bestaan
van de universiteit verkleed als historische
figuren een optocht door Groningen
hielden, is nieuw leven ingeblazen.
In een re-enactment wordt de slag van
1672 nagebootst.
Op de Grote Markt is een muziekspektakel.
En aan de Reitenmakersrijge zijn activiteiten voor kinderen, zoals toneel en circus.
Ook het Peerdespul ontbreekt niet.
Op het internationaal kunstenfestival
Noorderzon zijn nieuwe en gerenommeerde
acts te zien op het gebied van theater,
dans, muziek, film en alles daar tussenin of
daarbuiten.
Maquettes, maar ook authentieke
kanonnen, schilderijen en andere voorwerpen tonen het Groningens Ontzet in
de exposite ‘Stad houdt stand’ in het
Groninger Museum.

Kijk op www.go350.nl voor een actueel
overzicht.
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SILVIO ZANGARINI

Maar liefst 14 meter hoog is de
muurschildering van Aletta Jacobs schuin
tegenover het Academiegebouw. Zij is
gemaakt door kunstenaarsduo VAAF, Jonna
Bo Lammers en Lotte Masker.
Dat Jacobs ook is afgebeeld als jongere
vrouw met op haar T-shirt de tekst
‘studying is for ugly girls’ heeft al voor de
nodige ophef gezorgd. ‘Er werd destijds
gezegd dat alleen lelijke vrouwen zich
bezig zouden houden met emancipatie en
studeren,’ legt Lammers uit. ‘En nog steeds
worden vrouwen afgerekend op
hun uiterlijk.’
Alumnus technische bedrijfskunde 2012
en voormalig gemeenteraadslid Gerben
Brandsema was de initiatiefnemer van
het project om vermaarde Groningse
wetenschappers meer zichtbaar te
maken in Stad.
WWW.RUG.NL/MUURSCHILDERING-ALETTAJACOBS

VOLG ONS OP INSTAGRAM
@universityofgroningen

Aletta Jacobs op de muur!
@universityofgroningen
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Team Albatrozz
bouwt revolutionaire windturbine
In zijn windtunnel op Zernike ontdekte Eize Stamhuis de slimme kracht van zeevogels. Een octrooi voor
veelbelovende molenwieken en een verbond met twee vooruitstrevende ondernemers leidde vervolgens
tot de start-up Albatrozz.
RIEPKO BUIKEMA

HENK VEENSTRA

‘H

eb je weleens een filmpje
gezien van een landende
albatros?’,
vraagt
Eize
Stamhuis. Niet voor het eerst
deze middag twinkelen de ogen achter zijn
montuurloze bril. ‘Dat ziet er meer uit als
een vliegtuigongeluk.’ Dat de zeevogels met
hun enorme spanwijdte tijdens de landing
niet te pletter vallen, danken ze aan een
speciale techniek. Albatrossen laten hun
lange vleugels wiebelen rond de lengteas,
oscilleren genaamd, zodat zij ondanks hun
lage snelheid toch veilig de grond bereiken.

Helgoland
De wiebeltechniek intrigeerde Stamhuis,
als universitair hoofddocent experimentele mariene zoölogie & biomimetica is hij
altijd op zoek naar toepasbare wonderen der
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ONDERZOEK

natuur. Op het Duitse eiland Helgoland stond
hij met een verrekijker op de rotsen. ‘Daar
zie je reuzenstormvogels bij lage snelheden
continue precies dat doen. Ze spelen met
luchtwervelingen. Het is ontzettend interessant om daarnaar te kijken, om van de natuur
te leren. Rond instabiele aerodynamica is
nog veel te ontdekken. Ingenieurs worden
daar vaak wat zenuwachtig van, ik niet. Dan
wordt het pas echt leuk.’
Lang verhaal kort: Stamhuis kopieerde de
beweging van albatrossen, testte met modelvleugels in zijn windtunnel op Zernike en
stond versteld van de resultaten. ‘De “lift”,
de opwaartse kracht van de vleugel, was door
dat wiebelen op piekmomenten wel twee
keer zo hoog.’ Mooi voor een wetenschappelijke publicatie, maar techneut Stamhuis (hij
deed ooit een paar jaar HTS en was tien jaar

WWW.RUG.NL/STAFF/E.STAMHUIS
ALBATROZZ.EU

hoogleraar op een technische hogeschool in
Duitsland) snakte naar een toepassing.

Extra opbrengst
Windturbines bleken dé niche voor de onvermoede effecten van wiebelende albatrosvleugels. ‘Windmolens zijn redelijk inefficiënt
bij lage snelheden. Ze zijn ontworpen voor
optimale opbrengst bij snelheden boven acht
of tien meter per seconde. Dat is in Nederland bijna nooit het geval, zelfs op zee waait
het gemiddeld maar zes of zeven meter per
seconde. Door het laten wiebelen van een
deel van de wiek start een turbine eerder
met draaien en produceer je juist bij lage
windsnelheden extra opbrengst.’
‘Dat idee is al acht tot tien jaar geleden
geboren’, zegt Stamhuis, als hij meteen bij
binnenkomst in zijn kantoor een schaal-

STELLING ‘SCHILDPADDEN KUNNEN MEER OVER DE WEG VERTELLEN DAN HAZEN’ (KAHLIL GIBRAN) ALISA LAURA DUTMER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

model van een turbinewiek van tafel pakt.
Hier, in een georganiseerde chaos van
dozen met vliegtuigen van lego, kartonnen
vleugels en plastic vissen, demonstreert hij
bevlogen zijn vinding. ‘We veranderen steeds
kortstondig de aerodynamica door delen van
de wiek los van elkaar te laten bewegen,
net als het wiebelen van de vleugels van die
albatros. Dat levert bij lagere windsnelheden
gemiddeld 25 tot 35% meer windenergie op.’
Er kwam een octrooi, met goedkeuring van
het College van Bestuur. ‘Maar dan moet je er
ook iets mee gaan doen’, verzucht Stamhuis.
‘Een hoop gedoe man. Wil jij met mij in
een windtunnel lekker naar luchtstromen
rond een vleugel kijken, dan ben ik erbij.
Maar marktverkenningen… dat is mijn ding
gewoon niet.’

Zakelijk netwerk
Dan verschijnt, op initiatief van de Stichting Business Generator Groningen, Elzo de
Lange ten tonele. Zijn bedrijf EmpowerMi
assisteert grote bedrijven bij valorisatie
en innovatie en helpt onderzoeksgroepen
hun vindingen een stap verder te brengen.
‘In het verleden werkte ik samen met het
bedrijf van mijn compagnon Geert van Ek
aan de financiering en de bouw van Gemini,
destijds het grootste Nederlandse windpark
op zee. Wij vroegen ons nu af: kan de windsector iets met Eizes vinding, zou de sector
het aandurven? Best spannend. Er lag een
potentieel waardevol octrooi dat op korte
termijn zou verlopen, terwijl de toepassing
nog lang niet geschikt was om naar de markt
te brengen. Geert en ik keken elkaar diep in
de ogen: laten we dit liggen of gaan we gas
geven en het in elk geval proberen?’
Het werd dat laatste. De Lange: ‘Dankzij
ons zakelijke netwerk en onze ingangen
op het juiste niveau bij grote turbinebouwers en windparkexploitanten konden
wij bliksemsnel een analyse maken.’ Het
heeft geleid tot de start-up Albatrozz,
gesteund door NWO en later het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat en
opgericht met maar één doel: zelfs de
grootste sceptici overtuigen dat dit revolutionaire idee, deze oorspronkelijke vinding van
Stamhuis, rendabel, veilig en haalbaar is.

‘De markt laat ons eerst
de kastanjes uit het vuur
halen’
bouwen op plekken met nog meer wind. Wij
zetten juist in op slimmere, meer complexe,
dynamische turbines. Dat maakt het
super risicovol. De markt laat eerst ons de
kastanjes uit het vuur halen.’
Zonder geluk vaart niemand wel, lacht De
Lange dan. Windproducenten krijgen steeds
meer last van de global terrestrial stilling,
het fenomeen dat de gemiddelde windsnelheid wereldwijd door klimaatverandering
al drie, vier decennia afneemt. ‘Dat is nu
terug te zien in hun jaarcijfers. Daardoor
verschuift de focus naar opbrengst bij lage
windsnelheden. Bovendien is het door
de filevorming op het stroomnet tijdens
piekmomenten razend interessant als het
ons lukt om windenergie te produceren op
momenten waarop anderen niet of minder
kunnen leveren.’

Elastische wieken
Het bezorgt de mannen van Albatrozz extra
wind in de zeilen op weg naar Barneveld,
naar de Nederlandse ‘valley of windenergy,’
waar talloze bedrijven zijn ontsproten
rond de fameuze windturbinefabrikant
Lagerwey. In een hangar van Rengineers
wordt met experts uit de windsector een set
van drie bestaande wieken aangepast aan
de vondst van Stamhuis. ‘We hebben een

paar weken geleden het eerste stuk uit zo’n
wiek gezaagd', zegt de onderzoeker. 'Dat voelt
heel raar, want je vernielt eigenlijk iets heel
moois. Maar deze ietwat elastische wiek van
26 meter, met vier wiebelende flaps van twee
meter, is eigenlijk de geboorte van Albatrozz.’
En dan moet het er binnenkort echt van
komen: in een weiland bij Zeewolde wordt
een turbine van Pure Energie voorzien van de
Albatrozz-wieken. ‘We kunnen straks vergelijken met een identieke turbine tweehonderd meter verderop zonder modificatie en
met de historische data van alle molens in
het park’, zegt De Lange. ‘We kijken naar
opbrengst, geluid, betrouwbaarheid en
slijtage. Het is aan ons om het ultieme bewijs
te leveren dat onze technologie werkt.’

Nieuwe vindingen
De ondernemer is hoopvol gestemd. ‘De
interesse vanuit de markt wordt steeds
concreter. Onlangs hebben we nog een
selecte groep windparkeigenaren en turbinebouwers bijgepraat over de slag die we de
afgelopen twee jaar hebben gemaakt en het
huidige ontwerp. Albatrozz begint rond te
zingen.’
En Stamhuis? Die is alweer op zoek naar
nieuwe vindingen. Bouwde met een promovendus een kleine windturbine op het erf van
zijn boerderij vlak boven de stad. De wieken
dáárvan zijn gebaseerd op de helikopterzaadjes van de esdoorn. ‘Een heel simpele
wiek, met een iets lagere opbrengst, maar
veel gemakkelijker te maken dan gewone
wieken. Het is niet meer dan een plank hout
met een randje, dat kan ideaal zijn voor
ontwikkelingslanden.’ Hij lacht. ‘Ik kijk nu
eenmaal anders naar de wereld, ik zie overal
luchtstromingen.’

Gemiddelde windsnelheid neemt af
FOTO DOUWE DE BOER

Die sceptici zijn er in overvloed, ondervindt Stamhuis op de netwerkbijeenkomst
WindDays 2019 in Rotterdam. ‘Wij waren
the new kid on the block.’ En dat niet alleen,
zegt De Lange. ‘In eerste instantie reageert
iedereen in de sector geschokt. De ontwikkeling was immers jarenlang totaal de andere
kant op: naar grotere, stabiele turbines, te
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Catalogus gezonde darmflora
FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Onderzoekers van het UMCG hebben met grootschalig onderzoek (op basis van Lifelines-data)
de samenstelling van een gezond microbioom
goed kunnen bepalen, meldden zij in een publicatie in Nature. Zo konden zij een catalogus van
het microbioom maken en bovendien aangeven
welke bacteriën in het microbioom betrokken
zijn bij ziekte en welke juist bij gezondheid.
WWW.UMCG.NL/S/SAMENSTELLING-GEZONDE-DARM-

Ecoloog Loonen opnieuw naar veranderend Spitsbergen
Voor het vijfendertigste jaar op rij brengt Maarten Loonen zijn zomer door op Spitsbergen. In juli
leidt hij bovendien een nieuwe poolexpeditie met wetenschappers, journalisten, beleidsmakers en
toeristen. ‘Mensen betrekken bij het gebied en het onderzoek is een groot privilege.’
WWW.RUG.NL/MLOONEN-SPITSBERGEN-2022

VOLG ONS OP INSTAGRAM
@universityofgroningen

Drie ERC Advanced Grants
De Europese Onderzoeksraad heeft drie ERC
Advanced Grants toegekend aan drie hoogleraren van de Faculty Science and Engineering
van de RUG. Maria Antonietta Loi, Bart van
Wees en Siewert-Jan Marrink kunnen dit geld
gebruiken voor het opzetten van langdurende
en grensverleggende onderzoeksprojecten.
Advanced Grants kunnen oplopen tot

FLORA

Videoserie Aletta Jacobs
Hoogleraren
In de videoserie Aletta Jacobs Hoogleraren onder
meer hoogleraar Digital Humanities Susan
Aasman die zich bezighoudt met de vraag ‘Hoe
stellen we onze huidige alledaagse productie
aan informatie veilig voor de toekomst?’
WWW.RUG.NL/VIDEO-AJ-HOOGLERAREN-AASMAN

€ 2,5 miljoen voor een periode van vijf jaar.
WWW.RUG.NL/ERC-ADVANCED-GRANTS-2022

RUG-podcast over hulpinitiatieven voor Oekraïne

Zonsondergang bij de Vismarkt.
@universityofgroningen

In ‘In de Wetenschap’: Marie-José van Tol,
hoogleraar Stemming en Cognitie en als
voorzitter van De Jonge Akademie nauw
betrokken bij het organiseren en coördineren
van activiteiten en initiatieven voor Oekraïense
onderzoekers en studenten. En Hedderik van
Rijn, hoogleraar experimentele psychologie,
die zijn SlimStampen-methode gebruikt om
vluchtelingen te helpen sneller de taal te leren
van het land waar ze op dat moment verblijven.
WWW.RUG.NL/IN-DE-WETENSCHAP-OEKRAÏNE
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‘Hai is vot’ op You tube
‘Hai is vot’ heet de aanstekelijke clip op YouTube
waarin een dansende burgemeester, een
rappende rector magnificus en vele andere
figuranten het vertrek van Bommen Berend uit
Groningen vieren. Frank den Hollander is de
drijvende kracht achter het filmpje en schrijver
van het lied.
WWW.RUG.NL/GO350

STELLING HET BESTE MOMENT OM EEN GEWOONTE TE VERANDEREN, IS WANNEER JE HET EEN TRADITIE GAAT NOEMEN BART KOOPMAN MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Toet: een feestje op je bord
In het kleurrijke huiskamercafé van Joanna Schouten (46) ruikt het op maandagochtend fantastisch: de taarten
van de dag staan net in de oven. Een feestje op je bord in een gezellige omgeving: dat is Toet, het bedrijf van
alumna Schouten aan het Zuiderdiep.

S

chouten is haar leven lang al dol op
taart en toetjes, maar ze moeten dan
wel huisgemaakt, eerlijk en puur zijn:
de uitgangspunten van Toet. Toch kwam
dat bedrijf er niet meteen na haar studie
International Organisations and Affairs.
Ze ging in 2004 gewoon aan het werk bij
de gemeente Groningen en daarna onder
andere voor Pentascope. Toch miste ze iets:
‘In Washington DC, waar ik stageliep tijdens
mijn studie, had je van die leuke boekhandels, waar je kon wegzinken in een boek,
koffie en taart onder handbereik. Hier in
Groningen had je vooral hippe koffietenten.
Die vond ik niet gezellig: te wit en te strak.’
Vrolijk en verrassend
In 2011 besloot ze te onderzoeken of de
verkoop van huisgemaakte, biologische en
fairtrade toetjes en taarten kans van slagen had. Te duur, volgens de experts, maar
Schouten geloofde in haar concept. Vanuit
haar marktkraam op de Vismarkt bouwde
ze in korte tijd een trouwe klantenkring
MARJAN BROUWERS

CORNÉ SPARIDAENS

op. Dankzij een succesvolle crowdfundingactie kon ze in 2013 een pand huren aan het
Zuiderdiep, op de hoek van de Folkingestraat
en dat was het begin van Toet. Ondernemen
ging haar goed af: ‘Door mijn studie ben
ik een echte generalist geworden: ik weet
overal wel iets vanaf: economie, financiën,
veranderkunde. Heel handig als je ondernemer bent.’
Haar concept is vrolijk, verrassend en lekker.
‘Ik eet zelf glutenvrij, dus dat zijn al onze
producten ook. Verder hebben we taart en
toetjes voor veganisten en voor mensen met
bepaalde allergieën. De smaak staat voorop:
iedereen kan genieten van onze baksels. Het
mag voor de smaak niet uitmaken of lavacake glutenvrij is of een brownie vegan. Ook
verrassen we mensen graag. Met eetbare
bloemen van de stadsboerderij in Beijum
bijvoorbeeld of met een badeendje in je glas.’
Rabarberfrangipane
Ze koopt verantwoord in, maar maakt wel
bepaalde afwegingen. ‘Tien kilo poedersui-

ker per week van de biologische groothandel
in kleine zakjes kan niet uit en levert veel
extra afval op. Dan kies ik voor niet-biologisch. Als het kan, koop ik het liefst fairtrade
en lokaal in en verder houd ik rekening met
de seizoenen. Zo bakken we nu rabarberfrangipane en afgelopen winter maakten we
een frisse mangotopping op de cheesecake.’
4000 brievenbuspakketjes
De lockdowns hakten er ook bij haar in.
Schouten had in 2017 een tweede pand
geopend met een huurcontract van vijf jaar:
‘Gelukkig had de huisbaas begrip en mocht
ik de sleutel meteen inleveren.’ Ze begon met
een afhaalservice en taart via de brievenbus. ‘Daar hebben vooral zakelijke klanten
gebruik van gemaakt. Stonden we hier met
z’n allen 4000 brievenbuspakketjes te vullen
met 24.000 brownies.’ Terug naar de oorsprong pakte goed uit voor haar persoonlijk:
‘Ik sta nu weer dagelijks op de vloer en ben
minder bezig met management. En ik merk
dat ik dat heerlijk vind.’

WWW.TOET.NU
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De bevoegdheid van burgemeesters om drugspanden te sluiten is ontaard en schuurt met het recht
op een eerlijk proces en het recht op huisvesting, blijkt uit onderzoek van Michelle Bruijn. Met het project
The Administrative War on Drugs laat ze gemeenten zien hoe het anders kan. Ze ontving er de Ben Feringa
Impact Award voor.

BERT PLATZER

ANP / FLIP FRANSEN

ONDERZOEK

WWW.RUG.NL/STAFF/L.M.BRUIJN
WWW.RUG.NL/BEN-FERINGA-IMPACT-AWARD-2022

Burgemeesters
worden onvoldoende
teruggefloten

V

Stuk sneller
Dat het bestuursrecht, toch vooral bedoeld
voor het handhaven van de openbare orde,
wordt ingezet voor het bestrijden van drugscriminaliteit, vindt universitair docent
Michelle Bruijn op zich niet problematisch.
‘Het is interessant dat wordt gezien dat
een probleem vanuit meerdere rechtsgebieden kan worden aangepakt. Vanuit het
bestuursrecht hebben burgemeesters voor
het sluiten van panden, inclusief woningen,
een autonome bevoegdheid, daaraan gaat
geen rechterlijke controle vooraf. Dat gaat
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FOTO HESTERLIENA WOLTHUIS

ijf gram softdrugs, vijf wietplanten,
een halve gram harddrugs, één
xtc-pil of vijf milliliter GHB: lezers
die met enige regelmaat de bloemetjes buitenzetten, herkennen deze aantallen
wellicht als zogenoemde gebruikershoeveelheden. Heb je niet meer bij je, dan hoef je in
Nederland alleen bang te zijn voor inbeslagname. Wordt er meer bij je aangetroffen, dan
is er automatisch sprake van een handelshoeveelheid. Vindt de politie dat bij je thuis,
dan kan de burgemeester overgaan tot een
tijdelijke sluiting van je woning en sta je op
straat. Woon je in een huurwoning, dan kan
de verhuurder je huurcontract opzeggen – de
kans is groot dat je ook nog op een zwarte
lijst terechtkomt. Eventuele onschuldige
medebewoners of gezinsleden, zoals kleine
kinderen, zijn ook de pineut: een sluiting
betreft de hele woning.

Michelle Bruijn (1991) studeerde rechten
aan de RUG, waar ze in 2021 ook cum laude
promoveerde op haar proefschrift The Alternative War on Drugs. Ze werkt als onderzoeker
aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en bij de RUG als universitair docent
bij de vakgroep Algemene Rechtswetenschap.
Voor het project The Administrative War
on Drugs ontving zij de Ben Feringa Impact
Award van de RUG.

natuurlijk een stuk sneller dan een trage
strafrechtelijke procedure. Maar het wordt
problematisch als die vervaging tussen de
rechtsgebieden ervoor zorgt dat er onvoldoende rechtsbescherming wordt geboden.’

Als iemands woning wordt gesloten kan de
bewoner in bezwaar gaan. De burgemeester
moet zijn besluit dan opnieuw overwegen.
Wordt het bezwaar afgewezen, wat meestal
gebeurt, dan rest de gang naar de rechter.
Maar voordat de zaak wordt behandeld,
verstrijken er vaak maanden en de sluiting
van de woning wordt gedurende die tijd niet
opgeschort.

Sluiting als strafmaatregel
Dat schuurt volgens Bruijn met het recht op
een eerlijk proces en het recht op huisvesting. Zeker als je ook bedenkt dat de toepassing van de bevoegdheid om panden te
sluiten ver is afgegleden van wat de wetgever
ermee voor ogen had, zoals Bruijn concludeerde in haar proefschrift, waarop ze vorig
jaar promoveerde. ‘Deze bevoegdheid, Artikel
13b Opiumwet, werd in 1999 geïntroduceerd
omdat burgemeesters een instrument nodig
hadden om coffeeshops te kunnen sluiten’,
vertelt Bruijn. ‘Dat werkte zo goed dat ze in
2007 is uitgebreid naar woningen. Maar
de wetgever heeft deze maatregel steeds
bedoeld voor het sluiten van illegale verkooppunten, om de openbare orde te herstellen.
Dus om de handel te beëindigen en terug te
gaan naar een legale situatie.’
Daarbij is leidend dat er niet alleen een
handelshoeveelheid drugs in een pand is
aangetroffen, dus meer dan voor persoonlijk
gebruik is toegestaan, maar dat die drugs
moet zijn bedoeld om mee te handelen.

STELLING FACTS ARE STUBBORN THINGS; AND WHATEVER MAY BE OUR WISHES, OUR INCLINATIONS, OR THE DICTATES OF OUR PASSIONS, THEY CANNOT

‘Waar je dat uit afleidt? Ja, dat is de vraag’,
zegt Bruijn. ‘Burgemeesters gingen uitproberen hoever ze binnen deze kaders konden
gaan en werden onvoldoende teruggefloten
door de rechter. Daardoor is tegenwoordig
elke handelshoeveelheid drugs grondslag
om meteen over te gaan tot het zwaarste
middel, namelijk sluiting. Bovendien wordt
sluiting steeds vaker als strafmaatregel
ingezet. ‘Burgemeesters en gemeenteambtenaren spreken bijvoorbeeld over ‘criminelen pakken’. Maar deze maatregel is niet
gericht op personen, maar op de locatie van
de overtreding.’

Waarschuwing met tanden
Er zitten dus nogal wat ongewenste
kanten aan de praktijk van het sluiten van
drugspanden. Werkt het dan tenminste?
‘Dat is compleet onduidelijk’, zegt Bruijn. ‘Er
is geen zicht op waar mensen heengaan als
hun woning wordt gesloten, of er inderdaad
criminaliteit of drugshandel om die woning
was en of dat inderdaad stopt na de sluiting.
Er wordt door gemeenten of de politie niet
gemonitord.’
Om al deze redenen zoekt Bruijn in de het
project The Administrative War on Drugs
de link met de praktijk om duidelijk te
maken dat het ook anders kan. Samen met
het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid heeft Bruijn het webdossier
‘bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit’
gebouwd. ‘Daarin werk ik maandelijks de

jurisprudentie bij en kunnen gemeenteambtenaren terecht met al hun vragen. Zo kunnen
gemeenteambtenaren gebruikmaken van
het beoordelingskader van rechters om hun
besluitvorming in te kleden. Er staan ook
stappenplannen op, die beginnen vanaf het
moment dat je drugs aantreft in de woning:
wat moet je vervolgens doen? Dat is helemaal
uitgeschreven.’
Het lijkt zijn vruchten af te werpen. Bruijn
constateert dat burgemeesters de laatste
tijd eerder kiezen voor een last onder
dwangsom dan meteen een sluiting. ‘Dat is
een soort waarschuwing met tanden. Je legt
een waarschuwing op en daar zit meteen
een geldboete aan vast voor de volgende
overtreding. Als iemand opnieuw in overtre-

‘Impact genereer je op
het moment dat je kennis
beschikbaar maakt voor
mensen uit de praktijk’
ding gaat, moet de dwangsom automatisch
worden betaald. Zo geef je iemand een tweede
kans, juist in situaties waarbij ook kinderen
een rol spelen of huuromstandigheden.’

Verandering
Ook op andere niveaus ziet Bruijn een verandering. Naar aanleiding van een rapport dat
ze met RUG-hoogleraar Michel Vols schreef
voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en

ALTER THE STATE OF FACTS AND EVIDENCE (JOHN ADAMS) ARJEN VAN ASSEN GEDRAGS- & MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Documentatiecentrum van het Ministerie
van Justitie werd in de Tweede Kamer een
motie aangenomen die stelt dat de gevolgen
moeten worden gemonitord als een burgemeester een pand sluit. ‘En op 2 februari
heeft de Raad van State geoordeeld dat als
een sluiting voor de rechter wordt gebracht,
die indringender moet toetsen. Tot nu toe
wilden rechters niet te veel tornen aan de
autonome bevoegdheid van de burgemeester,
maar de Raad van State zegt nu dat als
mensenrechten zoals het huisrecht een rol
spelen, rechters kritischer moeten zijn.’

Ben Feringa Impact Award
Bruijns onderzoek is dus van belang in de
praktijk en dat leverde haar de Ben Feringa
Impact Award op, die in 2020 door de RUG
in het leven werd geroepen om ‘bijzondere
prestaties van onderzoekers en studenten
op het gebied van kennisbenutting te onderscheiden’. ‘Het is natuurlijk een enorme
erkenning, met name van het belang van
de samenwerking tussen wetenschap en
praktijk’, zegt Bruijn. ‘Je kunt wel in je eentje
artikelen en een boek gaan schrijven over
wat er allemaal niet klopt en hoe het zou
moeten, maar impact genereer je natuurlijk
op het moment dat je kennis beschikbaar
maakt voor mensen uit de praktijk. Dat is via
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid enorm goed tot stand gekomen.
Het is gaaf te zien dat mijn kennis zo breed in
de samenleving wordt uitgerold en gebruikt.’
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De medische alumnivereniging Antonius Deusing bestaat 25 jaar. Het bestuur, met voor de helft kersverse
artsen, wil met verschillende activiteiten gedurende het jubileumjaar de vereniging ook bij de nieuwste
generaties op de kaart te zetten. Hoe beleeft die jonge garde eigenlijk de carrièrestart?

ELLIS ELLENBROEK

REYER BOXEM

ONDERZOEK

WWW.ANTONIUSDEUSING.NL

Een geneeskundebul, en dan?
Antonius Deusing al 25 jaar een begrip
voor alumni geneeskunde

H

et was 12 april 1997 toen een stel
ouderejaars geneeskunde naar de
Kamer van Koophandel toog om
een alumniverband in te schrijven.
Ze noemden het Antonius Deusing, naar
een van de eerste medische professoren
en bovendien ooit rector magnificus van
de RUG. Alumnigenootschappen waren in
Groningen nog relatief onbekend, maar de
oprichters van Antonius Deusing hadden al
door dat het waardevol zou zijn voor afgestudeerden en gepromoveerden om contact te
houden met elkaar en de alma mater.
Ook masterstudenten kunnen lid worden
van Antonius Deusing dat onder meer een
buddysysteem lanceerde. Door studenten te
koppelen aan ‘oudere rotten’ kunnen zij van
alles aan de weet komen over bijvoorbeeld
carrièreplanning en de beroepspraktijk.
Daniël Huisman (35), Martine Wellens
(28) en Anneke Eerkens (27) zijn de ‘jonkies’
in het huidige Antonius Deusing-bestuur.
Daniël is huisarts in opleiding, Martine
basisarts maag-, darm- en leverziekten in het
Isala Ziekenhuis in Zwolle en Anneke werkt
als arts-onderzoeker in het UMCG aan haar
promotie. Zij onderzoekt onder andere therapeutische vaccinatie bij vrouwen met een
voorstadium van baarmoederhalskanker.

Onderzoeksstage
Hoe vind je je weg als jonge dokter met je
bul geneeskunde op zak? Anneke en Martine
willen graag specialist worden en verzamelen nu de bagage om een opleidingsplaats
te bemachtigen. Martine is dit voorjaar
begonnen als mdl-basisarts in Zwolle. Het
is haar derde baan als arts-niet-in-opleiding.
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Eerder werkte ze in het Groningse Martiniziekenhuis als basisarts/anios maag-, darmen leverziekten en daarvoor in hetzelfde
ziekenhuis op de spoedeisende hulp. Anneke
was door haar onderzoeksstage bij obstetrie
en gynaecologie enthousiast geworden over
de wetenschap. Ze kreeg een promotieplek
aangeboden toen ze kenbaar had gemaakt
graag vervolgonderzoek te willen doen.

Direct ingeloot
‘Een loopbaan is een dynamisch pad waar
het avontuur het mooiste resultaat geeft’,
staat te lezen op de Linkedin-pagina van
Daniël. Een avontuur mag je zijn route wel
noemen. Daniël, die dyslexie heeft, bleef een

Antonius Deusing viert het 25-jarig jubileum
met online lezingen, podcasts en interviews
met vooraanstaande alumni en over
actuele thema’s.
Het aanbod is terug te vinden via de website
en het YouTubekanaal. Op Spotify zijn
podcasts te beluisteren over o.a. transplantatiegeneeskunde en vernieuwing van
het geneeskundeonderwijs. In mei werd een
buitendag gehouden voor leden. Zaterdag
5 november a.s. vindt een symposium plaats
over positieve zorg. Voor meer informatie en
lid worden: www.antoniusdeusing.nl.

keer zitten op de basisschool en begon op
het vmbo. Het vwo daarna kostte hem ook
een jaar extra. Hij schreef zich in voor een
hbo-studie radiologie. Maar op aanraden
van zijn decaan ook voor geneeskunde. ‘Mijn
decaan vond het zonde dat ik zoveel moeite
had gedaan voor het vwo, en dat ik dan
geen universiteit probeerde.’ Ofschoon hij
geen denderende cijfers had, werd hij direct
ingeloot voor medicijnen waar hij tien en half
jaar over deed.

Geen ziekenhuisjob
Na de studie werkte Daniël in de revalidatie en in de gehandicaptenzorg. Voor
hem geen ziekenhuisjob. ‘Tijdens mijn
coschappen vond ik het er al vreselijk. De
sfeer die er hangt, de hiërarchie. Ik heb een
wat anarchistische inslag.’ Nu wordt hij
huisarts. Het mooie daaraan vindt hij, dat hij
zijn patiënten van wieg tot graf volgt. Maar
zijn aanvankelijke voorkeur was revalidatiearts. Helaas konden Daniël en de opleider die
vanuit Groningen mee besliste over de opleidingsplekken niet goed met elkaar overweg.
Dat werd hem dus niet.
‘Je moet je in de kijker spelen voor je
überhaupt ergens een kans maakt’, aldus
Daniël. Uiteraard gaat het erom dat je als
kandidaat bekwaam bent in je werk, en al de
nodige werkervaring hebt, maar om een felbegeerde opleidingsplaats binnen te slepen
is goed liggen, met name bij de opleider, ook
belangrijk. Elk opleidingsziekenhuis binnen
de regio’s die rondom de meeste specialisaties zijn opgetrokken, heeft een opleider die
een belangrijke stem heeft bij de selectie
van een anios voor een opleidingsplaats. De

STELLING ‘BEFORE YOU HEAL SOMEONE, ASK HIM IF HE IS WILLING TO GIVE UP THE THINGS THAT MADE HIM SICK’ (HIPPOCRATES) KARIN EIJKELENKAMP

V.l.n.r. Martine Wellens, Daniël Huisman en Anneke Eerkens

opleiders van alle ziekenhuizen in de betreffende opleidingsregio vormen gezamenlijk
de sollicitatiecommissie voor een specialisatieplek.

Een chronisch tekort aan opleidingsplaatsen, een gebrek aan medisch personeel
om de zorgvraag van de maatschappij aan
te kunnen, opgeleide specialisten die juist
geen werk kunnen vinden. Het medisch
domein zit vol knelpunten en tegenstrijdigheden. Neem bijvoorbeeld ook de werkdruk
en de administratieve ballast waarover
zorgprofessionals klagen. Een gezelschap
als Antonius Deusing kan helaas weinig
beginnen tegen deze donderwolken boven de
beroepspraktijk, stellen Daniël, Martine en
Anneke. Vooralsnog laten ze zich nog maar
niet ontmoedigen.

binnen veertig uur te kunnen doen. Voor ze,
als het lukt, geaccrediteerd gynaecoloog is, is
ze tien jaar verder. Na haar promotie hoopt
Anneke eerst de nodige klinische kilometers
te maken als anios obstetrie en gynaecologie.
De opleiding tot gynaecoloog duurt daarna
nog zes jaar. Wie dan leeft wie dan zorgt.
In juni 2023 mag Daniël zich, zo het nu
lijkt, huisarts noemen. Hij wil dan eerst
een poos als waarnemer werken en daarna
waarschijnlijk wel een praktijk overnemen,
mits een balans tussen werk en privé
mogelijk is. ‘Werkweken van 60, 70 uur zijn
niet ongewoon bij voltijds praktijkhouders
en ik zie daar nog niet snel verandering in
komen.’ Een gedeelde praktijk kan uitkomst
bieden. ‘Of anders bij sommige administratieve regels maar denken: het zal mij aan
mijn derrière oxideren, patiëntenzorg gaat
voor.’

Telkens een week vrij

Speeddates

Martine heeft in Zwolle kennis gemaakt
met een positieve noviteit: ‘Na ongeveer
vijf weken ben ik telkens een week vrij,
ter compensatie van de overuren.’ Anneke
heeft een 36-urig contract en zegt haar werk

Antonius Deusing organiseert sinds kort
speeddates tussen afstudeerders en specialisten. Dat daten heeft onder meer tot doel
de wat minder populaire specialisaties,
zoals bedrijfsarts of verzekeringsarts, onder

Donderwolken

MEDISCHE WETENSCHAPPEN

de aandacht te brengen van toekomstige
dokters. “Onbekend maakt onbemind’’, aldus
Martine. Zelf wil ze deze herfst een gooi doen
naar een opleidingsplaats in haar opleidingsregio Zwolle-Groningen-Enschede. Vier mdlplekken per jaar heeft die regio te vergeven.
Martine kent sowieso al twee andere
gegadigden. Dat wordt dus spannend. Wat
gaat ze zeggen in haar gesprek? “Dat ik
geschikt ben voor het vak, vanwege mijn
grote interesse in het vakgebied. Mdl is
superdivers! De alvleesklier hoort er nog bij,
de galwegen, de slokdarm. Je ziet patiënten
van allerlei leeftijden met heel veel ziektebeelden. Van galstenen en bloedingen tot
chronische ziektes. En er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van endoscopische
interventies.”
Maar dat gaat iedereen zeggen, toch? ‘Dan
kan ik ook nog zeggen dat ik er tussen pas,
tussen de mensen. Ik ben heel sociaal, en ik
ben echt een aanpakker. Ik houd van doen.’
Dat sociale en dat doen kan ze illustreren
met de twee jonge mantelzorgers waarvoor
Martine maatjes is, via Humanitas. En met
het bestuurswerk natuurlijk, bij Antonius
Deusing.
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ALUMNI ACTIEF

VOLG ONS OP

Alumni – University of Groningen

Alumni – University of Groningen

Alumni – University of Groningen

alumniuniversityofgroningen

AGENDA

Kijk op WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA voor
meer informatie en een actueel overzicht van
bijeenkomsten en activiteiten voor alumni.

Terugkomdag alle alumni
Voor alle alumni is er op zaterdag 27
augustus een ‘terugkomdag’ in Groningen,
tijdens de viering van 350 jaar Groningens
Ontzet. Zie pagina 18 en 19 voor het programma.

Archeologie
Woensdag 14 september is de jaarlijkse
Netwerkdag Archeologie. Voor alumni is
aansluitend het lustrumdiner van
Archeolumni Groningen.
Meer informatie volgt op FACEBOOK.COM/

Maquette in het Groninger Museum

ARCHEOLUMNI.GRONINGEN

Bundel 350 jaar Groningens Ontzet
De lezingen die op zaterdag 27 augustus worden gehouden tijdens het symposium over het
Groningens Ontzet zijn ook na te lezen. David
van der Linde, Joop Koopmans, Judith Brouwer
en Arjen Dijkstra werken hun voordrachten om
naar een aantal populaire wetenschappelijke
artikelen die dit najaar als bundel verschijnen

bij uitgeverij De Kleine Uil. Het boek is rijk
geïllustreerd en gericht op een breed publiek.
De publicatie is mede mogelijk dankzij steun
van het Nicolaas Mulerius Fonds, Het Groninger
Universiteitsfonds en het Ubbo Emmius Fonds.
WWW.DEKLEINEUIL.NL

TBV Lugus, de studievereniging van technische bedrijfskunde, viert haar vierde
lustrum. Alumni zijn van harte welkom bij
het openingsfeest op 30 september en
een speciale alumniactiviteit op 1 oktober.
WWW.TBVLUGUS.NL

Medische wetenschappen

Ubbo Emmius Fonds vernieuwd
Het Ubbo Emmius Fonds is volop in beweging.
Mede dankzij een grote gift enkele jaren geleden, kan het fonds een meerjarenprogramma
voor extra promotieplaatsen aan de nieuwe
RUG-schools opzetten, het M20 Promotie
Programma. Het is de bedoeling dat er vanaf
2023 elk jaar tien nieuwe promotieplaatsen
gefinancierd worden. Voor een pilot met vier
plaatsen heeft het UEF inmiddels € 1.160.000
toegekend. Ook wil het UEF als Ubbo Emmius
Foundation nadrukkelijker internationaal gaan

Technische bedrijfskunde

werven en werken. Op de nieuwe website
WWW.UEF.NL . staat informatie over de projecten
die via het fonds gesteund kunnen worden en
het jaarverslag 2021.

Antonius Deusing, de vereniging voor alumni medische wetenschappen, bestaat 25
jaar en viert dit onder meer met een symposium op 5 november. Zie verder pagina 24
en 25 en WWW.ANTONIUSDEUSING.NL .

Econometrie
Save the date: zaterdag 19 november
organiseert de studievereniging voor
econometrie, Vesting, een activiteit voor
alumni. Zie WWW.DEVESTING.NL

Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Alumni Orthopedagogiek Nieuwsbrief
Heb je orthopedagogiek gestudeerd en ben je
benieuwd naar verhalen van mede-alumni of wil
je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in
het vakgebied en bij de opleiding? Ga dan
naar WWW.RUG.NL/ALUMNI/NIEUWSBRIEF-ORTHOPE-

FOTO SILVIO ZANGERINI

DAGOGIEK . Daar vind je de Alumni Orthopedagogiek Nieuwsbrief, met verhalen uit het werkveld,
aandacht voor nieuwe medewerkers bij de
vakgroep, nieuwe publicaties, een kijkje in de
geschiedenis en nog veel meer interessante
artikelen. De nieuwsbrief verschijnt twee keer
per jaar en is inmiddels begonnen aan de
twaalfde jaargang.
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Studievereniging ODIOM organiseert op
zaterdag 1 april 2023 een reünie voor
alumni pedagogische en onderwijswetenschappen. Ben je al eerder in Groningen en
lijkt het je leuk om bij te praten? Kom dan
eens langs bij ‘het hok’. Dat is elke maandag
tot en met vrijdag geopend van 12.00 tot
14.00 uur. Met op woensdag een theeleut
tot 16.00 uur. De eerstvolgende ALV van
ODIOM is donderdag 13 oktober om 19.00
uur in Café de Sleutel in Groningen.
WWW.ODIUM.NL

STELLING ‘AGE IS AN ISSUE OF MIND OVER MATTER. IF YOU DON’T MIND, IT DOESN’T MATTER’ (MARK TWAIN) ALET LEUS MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Wat gebeurde er ook al weer rond het
Groningens Ontzet, dit jaar 350 jaar
geleden? Dat vertelt de tentoonstelling
‘Stad houdt stand’ in het Groninger
Museum, die door Egge Knol (65),
RUG-alumnus biologie en pre- en
protohistorie, werd samengesteld.

Groningens Ontzet
keerpunt in het Rampjaar

N

oem het net als vroeger ‘den 28sten’,
het Gronings of het Groningens
Ontzet: op 28 augustus viert
Groningen feest. De tentoonstelling ‘Stad
houdt stand’ in het Groninger Museum,
samengesteld door conservator Egge Knol,
vertelt het inmiddels 350 jaar oude verhaal:
hoe in het Rampjaar 1672 de koningen van
Engeland en Frankrijk, en de bisschoppen
van Münster en Keulen de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden binnenvielen
om die onder elkaar te verdelen. Bisschop
Bernhard von Galen van Münster belegerde
en bombardeerde ónze stad – vandaar zijn
bijnaam Bommen Berend – maar droop op
27 augustus af.
Studentenregiment
‘Het geschut van Bommen Berend kwam
niet verder dan halverwege de Herestraat,
waardoor slechts een deel van de stad is
verwoest’, zegt Knol. ‘De natte zomer zorgde in de loopgraven van de vijand voor veel
ziekte en verliezen. Ook waren er verliezen
in de vorm van desertie, want de betalingen en fourage van de soldaten verliepen
steeds moeilijker. En natuurlijk schoten de
Groningers terug. De stad had de verdediging prima op orde. Aan de oostkant van het
Winschoterdiep hadden ze zelfs een bolwerk
van waaruit men aanvallen kon doen.’
BERT PLATZER

Daar moet het studentenvaandel – te zien
op de tentoonstelling – fier hebben gewapperd, want het studentenregiment had een
belangrijk aandeel in die aanvallen, vertelt
Knol. ‘Het regiment telde ongeveer honderdvijftig man, het overgrote deel van het
totale aantal studenten aan de universiteit
destijds. Het is bekend dat ze zich, zoals de
gehele burgerij, kranig hebben geweerd.’
Grote maquette
In de tentoonstelling brengen een kaart
en een grote maquette de situatie goed in
beeld. Met Groningen op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug, de Drentse moerassen aan weerszijden daarvan en waterlinies
van de stad tot aan Delfzijl en de Lauwerszee
werd het onmogelijk de stad te omsingelen.
De vijand lag in het gebied ten zuiden van
het huidige Verbindingskanaal, tussen het
huidige hoofdstation, het Winschoterdiep
en de Kempkensberg.
Ook de viering van het Groningens Ontzet
komt op de tentoonstelling aan bod. Knol:
‘Men was zo fier op het Groningse verzet dat
het elk jaar werd herdacht. Die vieringen
hebben uiteindelijk geresulteerd in een min
of meer traditioneel pakket van klokkengelui, kermis, paardenspul en een groot vuurwerk.’ In een compilatie aan het eind van de
tentoonstelling komt het programma van

28 augustus in kleur en zwartwit voorbij,
in filmbeelden waarvan de oudste uit 1922
stammen.
Keerpunt in de oorlog
‘Stad houdt stand’ zal waarschijnlijk Knols
laatste tentoonstelling zijn, na een dienstverband van bijna dertig jaar, maar hij blijft
Gronings nuchter onder die vaststelling. ‘Ik
heb daar geen grotere gedachten bij. Ik vind
het natuurlijk wel leuk dat ik deze tentoonstelling heb kunnen maken. Maar dat vond
ik ook van vierhonderd jaar studentenleven
in 2014.’
Grotere gedachten heeft hij wel bij de herdenking van het Rampjaar. ‘Het is verdrietig
dat er dan relatief weinig aandacht is voor
Noord-Nederland. Terwijl het Groningens
Ontzet werkelijk het keerpunt was in een
oorlog die er voor de Republiek tot dat
moment heel beroerd uitzag. Het is duidelijk
dat het Randstaddenken ertoe leidt dat dit
soort belangrijke historische gebeurtenissen helemaal uit het bewustzijn wegzakt. Als
Groningen was gevallen, was ook Friesland
de klos geweest, want daar was geen sterke
verdediging. En toen Rabenhaupt na het
ontzet Coevorden terugveroverde, gaf dat
de Nederlandse legers helemaal schwung.’

WWW.GRONINGERMUSEUM.NL
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Tim van der Ploeg
en Sander Kalsbeek (r)

Sander Kalsbeek, directeur Alfa-college

Uniek incompany leer- en
ontwikkeltraject bij Alfa-college
succesvol afgerond
Het Alfa-college, met vestigingen in Groningen, Assen, Hardenberg en Hoogeveen, staat net als vele Regionale
Opleidingen Centra in Nederland, voor de opgave om in de komende jaren stevig te investeren in onderwijskundige
vernieuwingen die nodig zijn om mbo-studenten goed voor te bereiden op de toekomst. De regiodirecteur van een
van de locaties in Groningen klopte in 2019 aan bij AOG School of Management voor een opleidingsprogramma
bedoeld voor de nieuw aan te stellen onderwijskundig teamleiders. Enkele verkennende gesprekken resulteerden in
een maatwerkopleiding: een tweejarig incompany leer-en ontwikkeltraject.
TEKS T: M ARJAN BROUWERS

Tijdens dit traject hebben zes teamleiders geleerd vorm en
sturing te geven aan de onderwijsontwikkeling en -vernieuwing binnen het Alfa-college met als doel het pedagogisch
en didactisch klimaat binnen de organisatie verder te versterken. Tegelijkertijd gaf het traject de deelnemers handvatten om hun functie inhoudelijk te verdiepen en persoonlijk
te groeien in hun rol als onderwijskundig leider. Een uniek
aspect van dit academische traject is dat het een maatwerktraject betreft dat is afgrond met de examinering en diplomering van de deelnemers. Het diploma geeft de deelnemers
de mogelijkheid om door te studeren om hun professional

master Strategy & Leadership te behalen bij AOG School of
Management, resulterend in een MSc-titel.

Onderwijskundige Teamleiders
Directeur Sander Kalsbeek was destijds opleidingsmanager
op de locatie van het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen, toen het idee ontstond om een aantal
professionals op te leiden tot Onderwijskundige Teamleiders,
oftewel OTL’ers. ‘Als MT kwamen we wel met ideeën en plannen, maar het ontbrak ons aan tijd om vernieuwingen blijvend aan te jagen en te implementeren. Daarom hebben we

zes medewerkers gevraagd om dit traject met ons in te gaan.
Samen met AOG School of Management hebben we vervolgens de opleiding opgezet.’

Inhoudelijke en strategische thema’s
Naast kennisverrijking kwamen er in dit traject verschillende
vormen van leren en ontwikkelen aan bod. Aan de orde kwamen zowel de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers
en zelfreﬂectie als inhoudelijke en strategische thema’s zoals
onderwijsvernieuwing en -ﬂexibilisering, de leiderschapsstijlen in het onderwijs en binnen het Alfa-college in het bijzonder, strategisch en tactisch vermogen en visievorming.
Gedurende de opleiding hebben de deelnemers geleerd en gereﬂecteerd op de eigen context, de praktijk van nu en morgen
en het eigen handelen.

Dwars door het vuur
Tim van der Ploeg was een van de deelnemers en hij geeft aan
dat het traject hem veel heeft gebracht wat betreft zijn eigen
persoonlijke ontwikkeling. Hij denkt nog vaak terug aan de
thema’s die de sprekers aan de orde brachten. ‘Je eigen visie
komt voortdurend onder vuur te liggen. Je kunt die vuurtjes vermijden of er dwars doorheen lopen. Dat laatste heb
ik gedaan. Zo kon ik mijn eigen visie aanscherpen en dat is
voor mijn persoonlijke ontwikkeling heel waardevol geweest.
Ik had niet verwacht dat een opleiding je zo met jezelf zou
confronteren. Je moet het ongemak en de onzekerheid echt
onder ogen zien. Dat merkte ik toen we bezig waren met je
eigen positie in een systeemopstelling. Ik merk dat ik een ander persoon ben geworden op de werkvloer. Ik weet nu dat ik
onderdeel ben van de verandering die ik teweeg wil brengen
en voel me daardoor comfortabel in mijn rol als OTL’er.’

Contact zoeken met de buitenwereld
Een van de doelen van het traject was meer contact maken
met het werkveld en de regio. Een thema dat zeker is aangeslagen bij Van der Ploeg. Hij wil de studenten meer in aanraking brengen met het werkveld. ‘Onze studenten moeten
leren om te gaan met situaties die ze zelf niet onder controle
hebben. Hoe ga je om met krachten die sterker zijn dan jezelf? Dat vraagt dus om wendbaar vakmanschap. Daarvoor
is het noodzakelijk dat ze veel vaker dan voorheen in aanraking komen met de context waarin ze straks gaan werken.
Daarvoor is samenwerking met de wereld buiten Alfa-college
essentieel. Deze visie betekent een grote omschakeling voor
docenten en studenten. Ik ben vooral bezig met de vraag hoe
we met z’n allen deze stap gaan zetten.’

Een ander perspectief
Kalsbeek is verheugd over de manier waarop de deelnemers
elkaar tijdens de opleiding aanvulden en van elkaar leerden.

‘Het zijn stuk voor stuk professionals met hun eigen achtergrond en visie. Allemaal hadden ze ideeën over hoe ze het
onderwijs wilden verbeteren. Gedurende de rit zie je hoe hun
blik is verbreed. Ze hebben geleerd om onderwijsvernieuwingen in een ander perspectief te zien. Ook zie ik met
genoegen hoe alle teams nu veel meer verbonden zijn dan voor
het traject. Ze ondersteunen elkaar en kunnen voor elkaar
inspringen als dat nodig is. Het eﬀect van dit traject werkt
nog steeds door. En dat was nu net de bedoeling.’

Doordrongen van de noodzaak
Van der Ploeg wijst erop dat alle deelnemers aan het werk zijn
gegaan met een actueel thema in het onderwijs: ﬂexibilisering om studenten beter voor te bereiden op een toekomst die
almaar verandert. ‘We werken solistisch, maar met hetzelfde doel en dezelfde taal. Dat heeft deze opleiding ons ook gebracht. En juist omdat deze aanpak bottom-up is, zien we ook
meer eigenaarschap in onze teams. We vernieuwen het onderwijs niet omdat de directeur dat wil, maar omdat we als team
doordrongen zijn geraakt van de noodzaak. Het is ook niet zo
dat er een aap op onze schouder zit en dat wij als teamleiders
alleen verantwoordelijk zijn voor het succes. We doen dit met
het hele team en dat is de kracht van dit traject geweest.’

De ontwikkeling gaat door
Terugkijkend merkt Kalsbeek op dat de samenwerking met
AOG prima is verlopen. ‘We zijn samen het avontuur aangegaan en we wisten van tevoren niet wat het ons zou brengen.
Ik vind dat we door dit traject mooie dingen hebben bereikt
en ik denk dat er nog veel meer bereikt gaat worden in de
toekomst. De impact had nog groter kunnen zijn als we geen
last hadden gehad van corona.’ Na aﬂoop hebben de deelnemers tijd en ruimte gekregen om hun leerproces verder voort
te zetten en de onderwijsvernieuwingen die zij aanjagen verder te brengen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen en te
bevorderen wil Kalsbeek in de nabije toekomst samen met de
deelnemers opnieuw reﬂecteren op wat de groep intern en
extern heeft bereikt en op welke manier de deelnemers hun
eigen activiteiten op het gebied van onderwijsvernieuwing
voortzetten in de praktijk. Kortom: samen invulling geven
aan een leven lang leren en ontwikkelen.
In tijden van continue veranderingen is het voor organisaties cruciaal om toegevoegde waarde te bieden: nu en in de toekomst. Maar hoe kun je vooruit kijken
en rekening houden met de wereld die verandert, als de problematiek van vandaag steeds de aandacht vraagt? Hoe stuur je jouw organisatie in een toekomstbestendige richting? Met nieuwe kennis en inzichten zijn wij graag jouw partner
bij het opzetten van een incompany-programma op maat.
Van een programma met een aantal korte inhouse
masterclasses tot meerjarige leer- en ontwikkeltrajecten.

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

Lezingen en
evenementen
10 juli – 15.00 uur
Universiteitsmuseum
Jeffrey Bout – Familielezing: Het
heelal heeft alle tijd
18 augustus – 19.00 uur
Studium Generale Groningen x
Noorderzon
Ad Vingerhoets – Het geheim
van de traan

Postacademisch
onderwijs

23 september – 14.15 uur
Oratie Martijn van der Heide
Natuurinclusieve
plattelandsontwikkeling
23 september – 16.15 uur
Oratie Debbie van Baarle
Immunologie van vaccinaties

Rechtsgeleerdheid
Actualiteiten Notariaat: Agrarisch
Recht (Fiscale aspecten) – Jeroen
Rheinfeld
15 september

26 september – 20.00 uur
Studium Generale Groningen
Gastschrijver Marijke Schermer |
Tussen de regels – wat staat er niet?

Actualiteiten Verbintenissenrecht
– Charlotte Pavillon en Albert
Verheij
20 september

29 september – 17.00 uur
Studium Generale Groningen
Kenniscafé | Poep onder de loep

University of Groningen Business
School
Alle executive masters en MBA’s
starten in september 2022

30 september – 14.15 uur
Oratie Pim Drinkenburg
Tropical Marine Biodiversity
22 september – 19.45 uur en
28 september in Leeuwarden
Spraakmakende
boeken
dr. Sander Brouwer
over Aleksandra van
Lisa Weeda

12 september – 20.00 uur
Studium Generale Groningen
Gastschrijver | Tussen de regels en
tussen de mensen
Mathijs Sanders in gesprek met
Marijke Schermer
19 september – 20.00 uur
Studium Generale Groningen
Gastschrijver Marijke Schermer |
Tussen de mensen – personages,
relaties en intimiteiten

3 oktober – 20.00 uur
Studium Generale
Groningen
Gastschrijver
Marijke Schermer |
Intussen in de
werkelijkheid –
waar gaat het over en waar mag
het over gaan?

Open online cursussen
MOOC: Multilingual Practices:
Tackling Challenges and Creating
Opportunities
MOOC: Religion and Sexual
Wellbeing: Pleasure, Piety, and
Reproductive Rights
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Executive MBA Health
Executive MBA Food & Retail
Executive MBA Energy Transition
Executive Master of Finance and
Control
– Executive Master of M&A and
Valuation
– Executive Master of Accountancy
Executive programma’s
– Online Collegereeks Duurzaamheid: Management en
Rapportage – start verschillende
modules 8 september –
8 december 2022
– ESG Reporting en Assurance –
start 9 september 2022
– Boardroom Dynamics – start
21 september 2022
– Management & Economie in
Zorg en Welzijn – start
27 oktober 2022

COLOFON

Tentoonstellingen
In de ban van de groei
Universiteitsmuseum
Kleine tentoonstelling ingericht bij
het verschijnen van het derde deel
van Universiteit van het Noorden
van Klaas van Berkel, over de periode van 1945 tot heden, die vooral
gekenmerkt wordt door groei.
Welcome to Indonesia
Tot 1 januari 2023
Universiteitsmuseum
Verhalen en objecten uit Indonesië.
Het koloniale verleden, en daarmee
ook sporen van de Nederlandse
cultuur, zijn tot op de dag van
vandaag nog te zien in Indonesië.
Georganiseerd in het kader van de
culturele manifestatie Bitterzoet
Erfgoed.

VOLG ONS OP INSTAGRAM
@universityofgroningen

Het Academiegebouw in meervoud!
@mrofcolorsphotography

WWW.RUG.NL/BROERSTRAAT5

Broerstraat 5 is een gratis kwartaalmagazine voor alle afgestudeerden, gepromoveerden en relaties van de RUG, inclusief oud-cursisten van de Academische
Opleidingen Groningen. Als alumnimagazine wil het ertoe bijdragen dat het contact tussen de universiteit en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd in
stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt. Heeft u opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten! REDACTIE Bineke Bansema, Fenneke Colstee-Wieringa, Bert
Wolfkamp, Sophie Douwes, Marrit Wouda BEELDREDACTIE Merel Weijer HOOFDREDACTIE Fenneke Colstee-Wieringa REDACTIEADRES Redactie Broerstraat
5, Postbus 72, 9700 AB Groningen T (050) 363 52 36 redactieB5@rug.nl VORMGEVING In Ontwerp, Assen DRUK Zalsman Grafische Bedrijven OPLAGE 95.000
ADRESWIJZIGINGEN Indien u wijzigingen wilt doorgeven of contact niet op prijs stelt, kunt u zich wenden tot Alumnirelaties RUG: T (050) 363 7595, alumni@rug.nl
of via www.rug.nl/alumni/wijzigingen De RUG hecht veel waarde aan contact met haar oud-studenten. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
gaat de universiteit zorgvuldig met adresgegevens om. www.rug.nl/alumni/privacy
neutral
print
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Adreswijzigingen
doorgeven

VARIA

Voor het maatschappelijk onderzoek richt de RUG zich op drie thema's:
Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. De University of
Groningen Business School (UGBS) sluit daar op aan met een uitgebreid
portfolio aan opleidingen voor executives rondom deze thema’s.

Onderwijsinnovaties met podcasts
Erin Wilson, Tina Otten, Linde Draaisma en Henk van Putten zijn de
winnaars van de eerste Best Practice in Teaching and Learning Award,
de opvolger van Teacher of the Year. Ze wonnen de prijs voor de innovatieve
lesmethoden die ze aan hun Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst
wetenschap hebben ontwikkeld voor de module The End of the World as
We Know It? Climate Change, End Times and Sustainable Futures. Erin
Wilson vertelt over deze methoden en hun prijswinnende vak.

Health

Duurzaamheid

UGBS biedt gezondheidsprogramma’s aan voor alle
lagen van de organisatie:
• Executive MBA Health (2 jaar)
• Management & Economie in
Zorg en Welzijn
• Strategische Leergang Medisch
Specialisten
• Strategisch Verpleegkundig
Leiderschap
• Leiderschapsprogramma voor
bestuurders
• Bedrijfskundig en
Economisch programma
voor A(N)IOS
• Bestuurlijke leergang
Veerkracht en
Adaptiviteit
• Maatwerk (in-company)

UGBS biedt verschillende
masters en programma’s op het
gebied van duurzaamheid:
• Executive MBA Energy Transition
(2 jaar)
• ESG Reporting & Assurance
• Online collegereeks Duurzaam
Ondernemen
• Succesvolle Energietransitie met
Multidisciplinaire Aanpak
• Executive Master
Sustainable Business
Models (2 jaar)
• Maatwerk (incompany)

Ga voor
gezonde &
duurzame
carrièregroei!


GEACCREDITEERDE OPLEIDING

WWW.RUG.NL/TEACHING-AWARD-2022

Puzzel: 350 jaar
Groningens Ontzet
1000 stukjes
Vanaf 27 augustus in de
Ishop. Prijs* € 20
Ontworpen door Frans Leroux

hoe beleef jij tijd?

*De winst komt geheel ten
goede aan Humanitas stad.

help mee aan onderzoek!

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

Shop

TIME WILL TELL
Interactive Exhibition

ALUMNI ACHTERAF
De ene archeoloog leerde aanvankelijk voor boswachter, maar
werd zelfstandig houtonderzoeker. De andere archeoloog
brandde eerst nog koffie voor hij wél boswachter werd.

RETOURADRES: RUG/A&F, POSTBUS 72, 9700 AB GRONINGEN, NEDERLAND
ABONNEREN, ABONNEMENT OPZEGGEN OF ADRES WIJZIGEN: ALUMNI@RUG.NL

ELLIS ELLENBROEK

BERND DANHOF (34)
archeologie 2008-2019 IS boswachter bij Natuurmonumenten
met vriendin Sonja Filatova (32), postdoc archeologie
aan de RUG H U I S anti-leegstand in oude muziekschool in Haren
I NKO M E N 2600 euro bruto per maand

STUDIE

HUI S H O U D E N

‘Tijdens mijn studie
had ik allerlei baantjes
onder meer bij Sama
Stadskoffiebranderij,
aan de Spilsluizen.
Ik kwam er voor een
onderdeel voor mijn
koffiemachine en kreeg
de vraag of ik er wilde
werken. Ik brandde
koffie, deed inkoop en
verkoop van koffie en
koffiezetapparaten. Ik
leerde er veel over koffie, het betaalde goed en ik had leuke collega’s. Na
mijn afstuderen ben ik nog even gebleven. Ik had mijn archeologie-opties
wel gewogen. Het waren vooral banen die ik niet wilde. Ik werkte kort bij
een archeologisch adviesbureau waar ik eerder stage had gelopen. Ik zat
voornamelijk binnen de hele dag. Beleidsadviseur bij een gemeente of
provincie leken me ook niet erg interessant, net zomin als de commerciële
archeologie. Promotieonderzoek had gekund, maar als je elf jaar over je
studie doet, zoals ik, ontbreekt het je toch wel aan het juiste vonkje voor
de wetenschap. Op een dag, in de pauze bij Sama, zat ik op internet wat
te zoeken op vacatures met ‘archeologie’ en ‘groen’. Bij toeval stuitte ik op
leerling-boswachter. Dat leek me wel lachen. Omdat je eerst twee jaar een
mbo-4 opleiding moest volgen, dacht ik dat ze vooral jongeren zochten.
Dat was niet zo. Na de opleiding in Velp ben ik aangesteld in Zuid-Drenthe.
Een hoedje met een veer, een verrekijker, en de hele dag in de bossen, dat
is het romantische beeld dat veel mensen bij boswachter hebben. Ik ben
boswachter-natuurbeheer, dat is bijna niet meer uitvoeren. Ik ga zeker wel
de velden in, dat vind ik een van de aantrekkelijke aspecten van de baan.
Maar ik ben vooral op afstand bezig met het reguliere beheerwerk. Ik
regel bijvoorbeeld dat de vrijwilligersgroepen goed lopen, dat ze de juiste
spullen hebben en weten wat ze moeten doen. En ik organiseer de terugkerende klussen: het maaien, de sloten schoonmaken, de boomveiligheid.
Daarnaast werk ik mee aan projecten, bijvoorbeeld rondom natuurherstel.
Ik heb een deel van de taken opgepakt van de coördinator natuurbeheer,
die al een poos ziek thuis is. Op termijn zou ik zelf graag coördinator
willen zijn. Het lijkt me mooi meer invloed te kunnen uitoefenen op hoe
een gebied wordt beheerd en ingericht.’

JELTE VAN DER LAAN (37)
STUD I E archeologie 2008-2013 I S archeologisch houtspecialist en
eigenaar van Cambium Botany www.cambiumbotany.nl H UISH OUDEN alleen
HU I S blokhut op ouderlijk erf in Kleine Huisjes I N KOM EN laatste netto winst
uit onderneming (over 2020) 32.000

‘Na de middelbare
school koos ik een
mbo-opleiding bos- en
natuurbeheer. Mijn
plan was om zo boswachter te worden. Ik
had het romantische
idee dat je dan veel
buiten rond kunt struinen. Maar aan het eind
van de opleiding wilde
ik nog verder leren.
Met een propedeuse
lerarenopleiding basisonderwijs van de Hanze kon ik doorstromen naar
archeologie aan de RUG. Ik schreef een scriptie over houtonderzoek. Twee
promotiestudenten en een docent hadden hout waar ze iets mee moesten.
Of ik dat wilde onderzoeken. Het was het meest praktisch om dat als zzp’er
te doen. Zo begon ik met Cambium. Voor iets van veertig euro schreef ik
me in bij de Kamer van Koophandel en ik kocht een microscoop. Ik dacht:
Ik zie wel waar het schip strandt. En toen bleek dat er veel werk was. Ondertussen heb ik hier vijf microscopen staan, een digitale tekentafel, spoelbakken. En ik rijd in een 4 x 4 met Cambium erop. Ik word ingeschakeld
door archeologische bedrijven die bodemonderzoek doen als er ergens
gebouwd gaat worden. Houtvondsten sturen ze naar mij. Ik kijk dan onder
andere naar wat de functie is geweest, naar bewerkingssporen en om welke
houtsoort het gaat. Tijdens de opleiding heb ik wel getwijfeld. Hadden
we zoölogie, over dierenbotten, dan dacht ik dat dat mijn vakgebied was.
Vuurstenen? Ook interessant. Mijn specialisme is hout geworden. Met
mijn bos- en natuurachtergrond ook wel een logische keuze. Het leuke
aan hout is dat het vanaf de steentijd tot het heden gebruikt is voor allerlei doeleinden. Waar ik altijd blij van word zijn waterputten en beerputten.
Daar vind je vaak voorwerpen in, stukken van een emmer, kommetjes,
speelgoed. Beschoeiingen zijn ook leuk, die kunnen een beeld geven van
de bomen in de omgeving. Met een kameraad van de studie, die nu in de
ict zit, ben ik ook bezig een archeologische database op te zetten voor
hout. Vier jaar geleden hebben we daarvoor de stichting www.woodan.org
opgericht. Dankzij een Vlaamse subsidie zijn we nu druk bezig ook
materiaal uit Vlaanderen te beschrijven. We hopen dat alle houtonderzoekers hun vondsten bij deze database aanmelden.’

