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INHOUD

We zijn beland in de herfst van 2022. Wat een jaar. De wereld lijkt 
op zijn kop te staan, ingrijpend veranderd in korte tijd. Symbolisch 
daarvoor in dit oktobernummer is de foto van de Oosterparker die ter 
gelegenheid van het EK voetbal onze nationale driekleur ophangt. 
Als kers op de taart. Het rood bovenaan. Nog maar een jaar geleden. 
Inmiddels wappert in diezelfde Oosterparkwijk dag en nacht het 
blauw, wit, rood. Uit solidariteit met Sleeswijk Holstein? Of is de 
omgekeerde vlag bedoeld als noodsignaal, zoals dat in de scheepvaart 
ooit gebruik was?
Er speelt momenteel inderdaad genoeg om je zorgen over te maken. 
Veerkracht tonen is dan de leus. En dat doen alumni en onderzoe-
kers. De hele Broerstraat 5 bruist ervan. Nieuwe plannen, ontdek-
kingen en idealen te over. Met hard werken, ondernemingszin, ja, 
zelfs vechtlust proberen deze mensen de wereld een beetje beter te 
maken. Dennis Wiersma doet dit in zijn ministerie van onderwijs, 
anderen vanuit hun studeerkamer, het laboratorium, het ziekenhuis, 

de Serengeti of Spitsbergen. Zo ontstaan er recyclebare plastics, 
kennis over het samenspel tussen lichaam en geest bij zieke mensen 
en bewustwording over de teloorgang van de vrijheid in Europese 
rechtsstaten als Polen en Hongarije. 
Er valt weer lekker veel te lezen, in deze Broerstraat 5, maar ook 
in de nieuwe boeken waarover we schrijven. Heerlijk om al lezend 
te dwalen door andere werelden, zoals die van de Alledaagse  
moleculen van Ben Feringa of van zijn verre voorganger, ‘scheikun-
stenaar’ Sibrand Stratingh, die van de Groninger poezen en die in 
de Oosterparkwijk, waar strafjuriste Fieke Gosselaar haar nieuwe 
roman situeerde. Voor wie liever door een museum dwaalt, is er  
Time will tell, waarvan de makers zeggen: ‘Het was gewoon gaaf deze 
tentoonstelling te maken. Kunnen vertellen wat we onderzoeken aan 
de universiteit is heel belangrijk.’

Veel leesplezier!
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WWW.GCA.ORGWaarom bellen we niet drie uur lang bij de buren aan voordat we concluderen dat er niemand thuis is?
Om deze en andere vragen te beantwoorden onderzoekt Hedderik van Rijn intervaltiming bij mensen. 

Met Mariska de Bone van het Universiteitsmuseum maakte hij de interactieve tentoonstelling  
Time will tell.

In Time will tell
   ben je bezoeker én proefpersoon

ONDERZOEKBERT PLATZER REYER BOXEM WWW.RUG.NL/MUSEUM

WWW.RUG.NL/STAFF/D.H.VAN.RIJN 

STELLING  NEGATIVITY IS BASICALLY LAZINESS. POSITIVITY REQUIRES HARD WORK BUT ALWAYS PAYS OFF (ADAPTED FROM RUPAUL CHARLES) VENETIA BAZIOTI             MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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O
m te beginnen met de vraag uit de 
intro: omdat je het als buurman 
makkelijk een uur later nog een 
keer kunt proberen. ‘Als je drie 

uur lang aanbelt en niemand doet open, dan 
weet je vrij zeker dat er niemand thuis is’, zegt 
Hedderik van Rijn (1972), adjunct-hoogleraar 
experimentele psychologie. ‘Maar dat doen 
we natuurlijk niet, want we maken altijd een 
afweging. Als buurman kun je het eenvoudig 
later nog eens proberen, dus wacht je niet 
langer dan een minuut. Als pakketbezorger 
is het echter de moeite waard om twee keer zo 
lang te wachten, want het is voordeliger om 
het pakketje toch te bezorgen. Anders moet 
je er de volgende dag weer langs.’

Wel of niet schieten
Het is dit soort tijdsbeleving waarin Van 
Rijn is geïnteresseerd: intervaltiming. ‘Dat is 
timing van een paar honderd milliseconden 
tot meerdere minuten. Wij praten pas een 

paar minuten met elkaar en we hebben ons 
al aangepast aan elkaars spreeksnelheid. Jij 
knikt nu en dat doe je omdat het even stil was 
en je wilt aangeven “ik luister, ga door”. Het 
kan voor jou ook een moment zijn waarop je 
een nieuwe vraag stelt. Maar daarvoor moest 
je wel doorhebben dat het een tijdje stil was. 
Het bijzondere is dat de wetenschap nog 
steeds niet precies weet hoe die interne klok 
functioneert.’
Deze interne klok, die afhankelijk van de 
omstandigheden sneller of langzamer loopt, 
is een bepalende factor voor veel taken die 
we uitvoeren. Uit onderzoek dat Van Rijn 
samen met TNO deed, blijkt bijvoorbeeld dat 
mensen sneller besluiten nemen naarmate 
hun kerntemperatuur hoger is. ‘Neem 
een militair die met volle bepakking tien 
kilometer rent en dan moet beslissen of hij 
schiet omdat er iets in de bosjes beweegt’, 
zegt Van Rijn. ‘Schiet hij voor de zekerheid 
of wacht hij lang genoeg en ziet dat het een 
spelend kind is? Als je klok te snel loopt, 
zal je te snel denken: ik moet nu beslissen 
en daardoor mogelijk het verkeerde besluit 
nemen.’

Computersimulatie
Dat Van Rijn in 2004 – na zijn studie cogni-
tieve wetenschappen aan de Radboud 
Universiteit, promotie aan de Universiteit 
van Amsterdam en postdoctoraal onder-
zoek aan de Carnegie Mellon University in 
Pittsburgh – in Groningen terechtkwam, is 
achteraf geen toeval. ‘Toen besefte ik het niet 
zo, maar de RUG is een hele brede univer-
siteit, waar zowel de opleiding psychologie 
als de bètafaculteit en het UMCG sterk zijn. 
Dat is erg interessant voor een multidisci-
plinaire wetenschapper zoals ik. Dat deze 
baan, precies in mijn onderzoeksgebied, hier 
vrijkwam, komt daardoor.’
Voor zijn onderzoek gebruikt Van Rijn 
namelijk tools uit de bètawetenschappen. 
‘We maken bijvoorbeeld computermodel- 
len van menselijk gedrag. Want als we 
dat kunnen omzetten naar een computer- 
simulatie en dat werkt, dan weten we dat de 
aannames die we hadden voldoende waren 
om het gedrag te begrijpen. Dus voor ons is 
de computer een extra tool om te kijken of 
onze theorieën kloppen.’

Zeven experimenten
In de tentoonstelling Time will tell in het 
Universiteitsmuseum worden verschillende 
inzichten uit Van Rijns onderzoek voor de 
bezoekers tastbaar gemaakt aan de hand 
van zeven experimenten. ‘In de tentoonstel-
ling voeren de bezoekers de proeven zelf uit’, 
zegt Van Rijn. ‘Daarna leggen we uit wat ze 

hebben ervaren en waardoor dat komt. Deze 
experimenten maken ook duidelijk hoe we 
achter kennis over de menselijke cognitie 
komen.’
Wat voor experimenten dat zijn? Daarover 
wil Van Rijn niet te veel verklappen, maar 
één voorbeeld geeft hij toch: op je gevoel 
je ogen een minuut lang sluiten. Wat het 
betekent wanneer iemand zijn ogen langer 
of korter dan een minuut sluit, houdt Van 
Rijn voor zich. ‘Als je van tevoren het idee 
achter het experiment weet, wordt je gedrag 
daardoor beïnvloed.’ En dat zou het verza-
melen van data in gevaar brengen. Want niet 
alleen kunnen bezoekers van de tentoon-
stelling experimenten doen, ze kunnen 
ook toestemming geven om de geanonimi-
seerde resultaten voor wetenschappelijk 
onderzoek te gebruiken. Dat levert Van Rijn 
extra inzichten op, want over het algemeen 
nemen in zijn onderzoek jongvolwassenen 
deel aan experimenten, terwijl in de tentoon-
stelling mensen van alle leeftijden komen. 
‘Nu kunnen we zien of oudere mensen juist 
sneller of later hun ogen opendoen. Daar 
komen mooie resultaten uit, zo veel weten 
we al. Dingen die we wel vermoedden, maar 
nog niet wisten.’

Dat is echter niet de belangrijkste reden  
voor Van Rijns enthousiasme over deze 
tentoonstelling. ‘Het was gewoon gaaf deze 
tentoonstelling te maken. Kunnen vertellen 
wat we onderzoeken aan de universiteit is 
heel belangrijk. Ik wil gewoon graag dat meer 
mensen inzien wat voor mooi en intrigerend 
werk wij doen. En het is natuurlijk geweldig 
om op Twitter enthousiaste reacties te lezen 
van bezoekers van de tentoonstelling.’

Nieuwe koers museum
Time will tell is een voorbeeld van de 
nieuwe koers die het Universiteitsmuseum 
sinds 2018 is ingeslagen, vertelt Mariska 
de Bone (1993), die geschiedenis aan de 
RUG en Erfgoedstudies aan de Universi-
teit van Amsterdam studeerde en als free- 
lancer tentoonstellingen maakt voor onder 
meer het Universiteitsmuseum. ‘We willen 
de huidige wetenschap meer betrekken bij 
onze publieksprogrammering. We beheren 

‘Het was gewoon gaaf  
deze tentoonstelling te 

maken. Kunnen vertellen 
wat we onderzoeken aan de 

universiteit is heel  
belangrijk.’

STELLING  NEGATIVITY IS BASICALLY LAZINESS. POSITIVITY REQUIRES HARD WORK BUT ALWAYS PAYS OFF (ADAPTED FROM RUPAUL CHARLES) VENETIA BAZIOTI             MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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Vrijheid

D
it jaar vieren we, zoals bekend, dat Groningen 350 jaar 
geleden werd bevrijd toen de bisschop van Munster zijn 
beleg opgaf en afdroop. Die bevrijding herdenken en vieren  
we elk jaar tijdens ‘Bommen Berend’ op 28 augustus en 

in dit kroonjaar zelfs het hele jaar door. Het belang om de vrijheid 
te koesteren is actueler dan ooit. Als academische vrijplaats willen 
we dan ook een veilige plek bieden om je te uiten en met elkaar te 
discussiëren over ieder denkbaar onderwerp.

Misschien dat ik juist daarom zo ontzet was toen een actiegroep 
onze muurschildering van Aletta Jacobs bekladde als protest tegen 
de kreet ‘Studying is for ugly girls’. Dat je kiest voor vandalisme in 
plaats van het gesprek aan te gaan vind ik totaal niet passen  
in een academische omgeving. Helaas past deze reactie in een  
zorgelijke trend in de samenleving. We hebben de mond vol van 
diversiteit en inclusie, maar ondertussen trekken we ons steeds 
vaker terug in schuttersputjes en accepteren we niet dat iemand 
anders is of een andere mening heeft. De vrijheid van menings- 
uiting staat daardoor onder druk. 

Je afsluiten voor de denkbeelden en ideeën van een ander voedt  
de polarisatie in de samenleving en past niet bij de vrijplaats die 
we willen zijn. Laat maar komen, die controversiële spreker, ga  
het gesprek aan en zorg dat ook het tegengeluid te horen is.  
Geef alle stemmen de ruimte, ook als het om iemand gaat met 
wie je het hartgrondig oneens bent. En wees niet te bang voor 
confrontaties. Het ontraden van bepaalde boeken vanwege 
mogelijk confronterende of kwetsende inhoud, zoals sommige 
Britse universiteiten doen, is naar mijn mening niet de juiste weg. 
Integendeel: lees die boeken, ga het debat aan met mensen met 
wie je het oneens bent, leer ervan en vorm je eigen mening. 

Juist in een academische vrijplaats, maar ook daarbuiten, moet er 
plaats zijn voor tegenstelling en debat. Daarom kijk ik zo uit naar 
de start van onze vier interdisciplinaire Schools, waar we dat open 
gesprek over tal van relevante maatschappelijke thema’s volop 
gaan voeren. Niet in onze ivoren toren, maar samen met de buiten-
wereld en uiteraard met respect en begrip voor elkaar, in vrijheid. 

Cisca Wijmenga rector magnificus  

WIJMENGA’S WERELD
OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS
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immers niet alleen de collectie van de universiteit, maar zijn als 
universiteit nog steeds springlevend. We hebben hier wetenschap-
pers die heel interessant onderzoek doen dat vaak is te koppelen aan 
het werk van onderzoekers uit het verleden, waarvan wij een grote 
collectie bezitten. Dat is een duidelijke meerwaarde ten opzichte 
van andere wetenschapsmusea.’
In Time will tell wordt Van Rijns onderzoek gekoppeld aan dat van 
Gerard Heymans, die aan het eind van de negentiende eeuw aan de 
RUG, als eerste in Nederland, baanbrekend experimenteel psycho-
logisch onderzoek verrichtte. In de eerste zaal van de tentoonstel-
ling is een deel van het lab van Heymans te zien, met onder meer 
een indrukwekkend ogende chronoscoop, voorzien van een lange 
slinger, waarmee tijdsintervallen van duizenden van een seconde 
konden worden gemeten. Van Rijn weet zelfs te vertellen dat een 
ander apparaat, waarmee Heymans proefpersonen in vaste tijds- 
intervallen dia’s voorschotelde, dat sneller en nauwkeuriger deed 
dan een computer.
Na het passeren van een tijdsluis belandt de bezoeker in het heden-
daagse deel van de tentoonstelling: het SelfserviceLab, waar in 
een kleurrijk, futuristisch en minimalistisch decor niet artefacten 
en tekstbordjes, maar de experimenten, en de uitleg daarbij, de 
ruggengraat van de tentoonstelling zijn.

 
Beste jaar ooit
Kort voor ons gesprek weet scheidend directeur Arjen Dijkstra al 
te melden dat 2022 qua bezoekersaantallen het beste jaar ooit zal 
worden, terwijl veel musea juist moeite hebben om de aantallen 
van 2019 te evenaren. ‘Wat dat betreft werpt de nieuwe koers dus 
zijn vruchten af,’ zegt De Bone. ‘Maar wat me opvalt is dat we zeker 
met Time will tell ook een andere categorie bezoekers trekken. We 
hebben best moeite om studenten te trekken en daar hebben we 
nu flink op ingezet, onder meer met de moderne, minimalistische 
vormgeving.’
‘En we trekken veel ouders met kinderen’, vult Van Rijn aan. ‘Het 
museum biedt ook kinderfeestjes aan en daarna kunnen ze met z’n 
allen ook de experimenten doen. Dat vind ik supergaaf. Ik vind het 
heel leuk om wetenschap niet alleen in een ivoren toren te laten, 
maar ook te delen. Ik weet niet of je dat een passie moet noemen, 
maar dat gevoel deel ik heel sterk met het Universiteitsmuseum.’

STELLING  GOING AWAY MAKES YOU SEE THE PLACE YOU CAME FROM WITH DIFFERENT EYES. (TERRY PRATCHET) IRIS DE JONG MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Time will tell is nog tot het 
eind van het jaar te zien in  
het Universiteitsmuseum.

hoe beleef jij tijd?

help mee aan onderzoek!

Interactive Exhibition
TIME WILL TELL
NOW OPEN
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WIJMENGA’S WERELD

KIRSTEN OTTENBUITENLAND

er 250 euro per maand, maar er zijn mensen 
die voor minder werken, vooral Venezo-
laanse immigranten. De sociale ongelijk-
heid die dit met zich meebrengt is een van 
de speerpunten van de nieuwe regering die 
afgelopen zomer is geïnstalleerd. Deze eerste 
linkse regering sinds het ontstaan van de 
democratie in Colombia wordt aangevoerd 
door president Gustavo Petro, een ex-guerril-
lero. Eerdere linkse kandidaten werden, vaak 
met geweld, tegengewerkt Dit is dus wel een 
spannende tijd.’ 

Goossens bekijkt de ontwikkelingen met een 
dubbel gevoel: ‘Petro is hier in Bogotá burge-
meester geweest. Hij heeft toen weinig voor 
elkaar gekregen en vooral vijanden gemaakt 
door zijn autoritaire optreden. Maar het 
kabinet dat hij heeft aangesteld biedt hoop, 
met name door vice-president én milieu- en 
sociaalactivist Francia Márquez – een heel 
indrukwekkende vrouw. Ze komt uit een 
zwarte gemeenschap en weet hoe de eeuwen-
lange onderdrukking van de zwarte bevol-
king sporen heeft nagelaten in de regio’s. 
Haar verhaal vind ik heel belangrijk en ik 
ben blij dat ze daar nu een podium voor heeft. 
Voor de rest moeten we maar zien hoeveel er 
terecht komt van alle hervormingsplannen. 
Het is in elk geval een veel progressiever 
verhaal dan voorheen.’ 

‘Zélfs Goudse 
kaas wordt hier 

gemaakt!’ 

MAARTEN GOOSSENS

Maarten Goossens (42) studeerde af als 
architectuurhistoricus in Groningen, en 
werkt sinds 2008 als universitair docent 
in Bogotá Sinds afgelopen zomer heeft 
Colombia voor het eerst in de geschiedenis 
een linkse regering.

E
en interview om acht uur ’s och-
tends – voor veel Nederlanders best 
vroeg, maar voor Maarten Goossens 
is de werkdag dan al een tijdje bezig: 

‘Colombianen zijn enorm harde werkers die 
lange werkdagen maken. De eerste colleges 
starten ’s morgens om zeven uur.’ Goossens 
is er inmiddels aan gewend, als ook aan 
het feit dat afspraken zelden op het over-
eengekomen tijdstip beginnen. Maar op de 
faculteit Architectuur en Ontwerpen van de 
particuliere Universidad de los Andes waar 
hij doceert en onderzoek doet, geldt ‘de onge-
schreven regel dat iedereen zich aan de afge-
sproken tijden houdt. ‘Erg prettig!’
‘Mijn onderzoek richt zich op het snijvlak 
tussen architectuur, stedenbouw en stads-
bestuur in Colombia’, vertelt Goossens. ‘Iets 
opmerkelijks is bijvoorbeeld de identiteits-
kwestie die vaak aangehaald wordt als het 
over Colombiaanse architectuur en steden-
bouw gaat. Wat is authentiek en eigen? Wat 
is kant en klaar of kritiekloos overgenomen 
uit “westerse” denkbeelden? Westerse tussen  
aanhalingstekens, want het gaat hier natuur-
lijk om Europa en de VS, niet ontoevallig de 
koloniserende machten in Latijns-Amerika.’

Goossens kwam in 1999 vanuit Den Haag  
naar Groningen om natuurkunde te 
studeren, maar stapte na een jaar over naar 
de letterenstudie kunst- en architectuur-
geschiedenis waar hij in 2007 de master 
behaalde. Met enige vertraging, want hij 
speelde jarenlang contrabas bij studen-
tenorkest Mira en later bij het Nederlands 
Studentenorkest waarvan hij bovendien 
bestuurslid was. Via zijn scriptiebegeleider 
Marijke Martin maakte hij in 2006 kennis 
met Colombia, waar hij als afstudeerproject 
meewerkte aan een onderzoek naar de stede-
lijke ontwikkeling van Bogotá. Lang verhaal 
kort: dat land bevalt zó goed dat Goossens 
er sinds 2007 woont, inmiddels samen met 

zijn Colombiaanse vrouw en twee kinderen. 
‘Colombia is een heel makkelijk land: men 
is heel hartelijk en open. Als buitenlander 
heb je bovendien een streepje voor, mensen 
vinden het vaak interessant om je verhaal te 
horen. Sommige culturele verschillen ontdek 
je gaandeweg. Mensen zeggen bijvoorbeeld 
niet snel nee, het wordt als onbeschoft gezien 
om direct iets af te wijzen. Inmiddels weet ik 
wel wanneer ja echt een ja is. De Colombi-
aanse keuken zal helaas nooit mijn favoriet 
worden, maar eigenlijk is hier alles te krijgen 
voor wie het kan betalen. Zélfs Goudse kaas 
wordt hier gemaakt!’

Dergelijke producten zijn voor veel Colombi-
anen echter onbereikbaar: ‘Ongeveer de helft 
van de inwoners van Bogotá behoort tot de 
lagere middenklasse. Het minimumloon is 

ALUMNUS IN COLOMBIA

STELLING  GOING AWAY MAKES YOU SEE THE PLACE YOU CAME FROM WITH DIFFERENT EYES. (TERRY PRATCHET) IRIS DE JONG MEDISCHE WETENSCHAPPEN
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ALUMNUS EN WERKBEAU OLDENBURG ANP / ROBIN VAN LONKHUIJSEN

V
an kinds af aan was hij al gefasci- 
neerd door hoe de samenleving  
functioneert, vertelt Dennis 
Wiersma vanuit de auto. Hij komt 

net uit een overleg en is op weg naar een 
Kamerdebat over de voorjaarsnota. Tussen 
de bedrijven door bellen we om samen terug 
te blikken op zijn studententijd in Groningen. 
Ondanks zijn drukke agenda komt Wiersma 
allesbehalve gehaast over, hij is vriendelijk 
en neemt de tijd. Die vroege interesse in de 
samenleving heeft waarschijnlijk ook wel 
met zijn gezinssituatie te maken, vervolgt 
hij het gesprek. Wiersma groeit als kind van 
gescheiden ouders namelijk op bij zijn moe-
der die langdurig arbeidsongeschikt was. 
Hierdoor denkt hij al op jonge leeftijd veel 
na over de vraag hoe mensen − ook als de 
omstandigheden niet helemaal meezitten − 
de kans kunnen krijgen om te groeien.

Professioneel terraszitter
Wiersma is wat je noemt een stapelaar:  
achtereenvolgens rondt hij de mavo, havo 
en lerarenopleiding geschiedenis af. Daarna 
besluit hij in 2005 zijn nieuwsgierigheid te 
volgen naar hoe de samenleving werkt en 
schrijft hij zich in voor de studie sociologie. 
Daar leert hij kritisch denken en ‘instant 
reflecteren’ op wat hij ziet, vaardigheden die 
hij naar eigen zeggen nog elke dag dankbaar 
benut. ‘Een van de dingen die ik heel leuk 
vind, is mensen kijken en na te denken 
over hoe we samenleven. Sociologie leert je 

eigenlijk ook een beetje “professioneel op een 
terrasje zitten” en die kennis helpt mij nu 
om beter beleid te maken. Ik ben nog steeds 
heel blij dat ik dat geleerd heb: zitten, kijken 
en bestuderen hoe mensen op elkaar en hun 
omgeving reageren en dat ook omzetten in 
acties.’ 

Verlegen
Als zogeheten eerste-generatiestudent − de 
eerste persoon in een familie die naar de 
universiteit gaat − was het best spannend 
om te gaan studeren, herinnert Wiersma 
zich. Omdat hij niet goed weet wat hem op de 
universiteit te wachten staat, kiest hij voor 
een studie in Groningen. Dat vindt hij een 
leuke stad, en, misschien nog wel belang-
rijker, dan woont hij niet al te ver bij zijn 
familie in Friesland vandaan. ‘Ik was een 
beetje verlegen en onbekend met alles wat 
studeren is. Achteraf gezien denk ik: had ik 
niet gewoon lid van een studentenvereniging 
kunnen worden? Maar dat was simpelweg 
nooit in me opgekomen. Ik wist niet goed 
wat studeren was en moest dat echt een  
beetje voor mezelf uitvinden’.

Hoge verwachtingen
Gelukkig duurt het niet lang voor Wiersma 
zijn draai vindt. Sterker nog, al snel ontpopt 
hij zich tot een betrokken én kritische stu-
dent die zich inspant om het onderwijs beter 
te maken. ‘Tijdens mijn studie sociologie was 
ik vooral in het begin best wel kritisch. Dat 

Alumnus Dennis Wiersma (1986) bewijst het: je kunt aan ongunstige omstandigheden ontsnappen. 
Als ‘stapelaar’ weet hij als eerste in zijn familie op te klimmen tot de universiteit. Inmiddels is hij 

minister van Primair en Voortgezet Onderwijs. Zijn levensmotto: ‘Als je vindt dat iets niet goed gaat, 
moet je het zelf proberen beter te maken.’

WWW.DENNISWIERSMA.NL
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Hoe eerste-generatiestudent 
Dennis Wiersma 

minister werd
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‘Als ik een 
reden heb om in 

Groningen iets te 
bezoeken, zeg ik 
altijd meteen ja’
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komt omdat ik hele hoge verwachtingen had. 
Ik ben me er toen tegenaan gaan bemoeien 
in de faculteitsraad, opleidingscommissie 
en als student-lid in het faculteitsbestuur.  
En daarna werd ik bestuurslid van de 
Landelijk Studentenvakbond en voorzitter 
van FNV Jong’. Nu hij minister van Primair 
en Voortgezet Onderwijs is, is Wiersma’s 
missie om aan de slag te gaan met ‘de  
piepende en krakende fundamenten’ van het 
onderwijs.

VVD
Al in 2006, nog tijdens zijn studententijd, 
wordt Wiersma − gedreven door zijn motto 
‘als je vindt dat iets niet goed gaat, moet je 
het zelf proberen beter te maken’ − lid van de 
VVD. Hoewel hij niet meteen vanaf het begin 
af aan heel actief lid is, zit hij inmiddels 
namens die partij als minister in het kabi-
net Rutte IV. Hoe kijkt Wiersma aan tegen  
mensen die zich niet zo positief over zijn vak-
gebied sociologie uitlaten? Even blijft het stil 
aan de andere kant van de lijn. ‘Ja, dat vind 

ik wel lastig’, lacht hij aarzelend. ‘Dat zijn 
mensen die er niet zoveel mee hebben. Als 
je niet veel met een discipline op hebt, dan 
ben je er meestal ook niet heel positief over. 
Het is denk ik een beetje “onbekend maakt 
onbemind”. Maar zelf gebruik ik de dingen 
die ik bij sociologie geleerd heb stiekem nog 
iedere dag’.

Serieuze student
Was er naast al die activiteiten buiten zijn 
studie om nog wel tijd om ook van het stu-
dentenleven te genieten? Om tot in de vroege 
uurtjes uit te gaan in de Poelestraat of om op 
een zonnige dag met vrienden te relaxen in 
het Noorderplantsoen? ‘Nou, achteraf gezien 
had ik dat wel wat meer willen doen’, geeft 
Wiersma toe. ‘Ik was een heel serieuze stu-
dent. Daar heb ik veel aan gehad want het 
heeft me ver gebracht. Maar als ik er nu aan 
terugdenk had ik eigenlijk er wel wat meer 
lol uit willen halen, wat meer die student 
willen zijn die zich kan overgeven aan alle 
leuke dingen.’ 

Noorden is thuiskomen
Inmiddels heeft Wiersma Stad alweer een 
tijdje achter zich gelaten. Na zijn bachelor 
sociologie verhuist hij naar Utrecht om daar 
bestuurs- en organisatiewetenschappen te 
studeren. Maar het Noorden heeft nog altijd 
een speciaal plekje in zijn hart. ‘Als je in het 
Noorden aankomt, dan is het altijd meteen 
heel fijn eigenlijk. Ik voel dan een soort van 
rust over me heen komen, een gevoel van 
thuiskomen’, vertelt hij met licht melancho-
lische ondertoon. Wiersma is dan ook nog 
regelmatig in Groningen te vinden. ‘Als ik 
een reden heb om daar iets te bezoeken, zeg 
ik altijd meteen ja’. Dat geldt ook voor zijn 
geboortestreek Friesland. ‘Het gaat nu niet 
vanwege mijn werk en gezin, maar ik kan 
me zomaar voorstellen dat we daar ooit nog 
naar terugkeren. Ik heb mijn gezin volgens 
mij inmiddels wel zo ver dat ze het daar ook 
heel leuk vinden’.

STELLING  ‘OBJECTIVITY’ IS, FAR TOO OFTEN, USED AS AN “ACADEMIC UNIFORM OF MORAL COWARDICE: ONE WHO IS ‘OBJECTIVE’ NEVER TAKES A STAND.’                    (WENDELL BERRY) STEPHEN LEITHEISER RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN 9BROERSTRAAT 5 OKTOBER 2022
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Bram Baptist (1982) / geschiedenis 
2007
Dit is dwaasheid 
Bundel met vijf historische verhalen 
WWW.HAMLEYBOOKS.BE/BOOKSAND 

BUTTERFLIES E-book € 1,99 

Koos Dijksterhuis 
(1962) / sociologie 
1988
Noordkrompen, 
zee-engelen en 
koffieboontjes
Een schelpenboek

WWW.ATLASCONTACT.NL

€ 27,99; E-book € 13,99

Heleen Weyers (1952) / filosofie en 
geschiedenis 1995
Euthanasie in Nederland: 2002-
2020
Weyers promoveerde in 2002 op 
de totstandkoming van deze wet 
en kijkt nu terug.
WWW.BOOMDENHAAG.NL € 60,50

Wierd Duk (1959) / 
geschiedenis 1992
Poetin – Straat- 
vechter ondermijnt 
wereldorde
Voormalig Rusland-
correspondent 

beschrijft de opkomst – en onder-
gang? – van de straatvechter uit 
Leningrad.
WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL

€ 12,50; E-book € 7,99

Erik Muller (1956) / geneeskunde 
1983 
Gelukkig heb je je wenkbrauwen 
nog!
Wat je liever niet en beter wel kunt 
zeggen tegen iemand met kanker.
WWW.BOEKSCOUT.NL € 18,99

Dirk Mulder (1953) / geschiedenis 
1980
Buitengewone transporten
Deportaties van Joden, Roma en 
Sinti uit Nederland, 1940-1945
WWW.WBOOKS.NL € 29,95 

Ingeborg 
Nienhuis (1981) / 
Nederlands 2005
Hoeze Toenbaauw
Aaltjes 
belevenissen zijn 
een een ode aan 

de Groninger binnenstad en het 
studentenleven.  
WWW.ZOLDERMAN.NL

€ 12,50 

Cees Rodenburg (1972) / 
geneeskunde 1979
Het artsenverzet en Kamp 
Amersfoort
Medisch Contact, geslaagd meer-
jarig en geweldloos verzet door een 
bijna voltallige beroepsgroep.
WWW.BLIKVELDUITGEVERS.NL € 14,95

Wouter Geerling (1978) / 
geschiedenis 2005 
Vervoersbewijzen, alstublieft –  
Gemak en ongemak van  
treinreizen 
Bundel vermakelijke, rake en 
boeiende verhalen.
WWW.BOEKENGILDE.NL € 15,00 

Peter Jordens 
(1944) / Duits 
1970
Hendrik Werkman, 
het druksel en de 
kunst

Werkmans artistieke druksels als 
bron van inspiratie 
WWW.WBOOKS.NL € 24,95

Hans van der 
Jagt (1984) / 
geschiedenis 
2010 
Engelen uit 
Europa 

Gouverneur-generaal en minister  
A.W.F. Idenburg was de opmerke-
lijke belichaming van het Neder-
lands ‘ethisch-imperialisme’.  
WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL 

€ 45,– 

Gerrit van Oosterom (1975) /  
landschapsgeschiedenis 2015
Boeren op de buitenplaats 
De relatie tussen landbouw en 
buitenleven in het Amstellands 
Arcadië (1640-1840)
WWW.NOORDBOEK.NL  € 49.95 

Gideon van der 
Staaij (1975) / 
IO&IB 2001
Frans Knoote. 
Het opmerkelijke 
leven van de eerste 
Nederlandse 

voetballer in Italië. 
WWW.EDICOLA.NL € 17,95

Machiel Mulder (1960) / economie 
1985
Energietransitie, eerst snappen 
dan doen
Wat heeft het meeste effect 
en wat is het minst duur? Een 
economische kijk kan helpen. 
WWW.EBURON.NL € 23,–

Harm de Jonge  
(1939) / Nederlands  
1975
De Vogeltjesklok
Roman over een 
dementerende 
grootvader en  
zijn kleinzoon

WWW.HOOGLANDVANKLAVEREN.NL

€ 15,95

Janneke Budding-
Derks (1953) / 
Engels 1978
Lady Hester 
Stanhope (1776-
1839), koningin 
van de woestijn

Biografie van een negentiende-
eeuwse reizigster. Onverschrokken, 
geëmancipeerd en tragisch.
WWW.WALBURGPERS.NL € 29,95 

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK 

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

Simon de Wit, alias 
Blanks (Vleuten-De Meern, 
1997), muzikant, YouTuber en 

cultureel ondernemer; 
www.musicbyblanks.com; 

studeerde informatiekunde van 
2014 tot 2019; doet dit jaar mee 
aan het populaire tv-programma 
De Beste Zangers van Nederland; 

zijn nieuwe clubtour start op 
3 maart 2023 in thuishaven 

Groningen.
www.spotgroningen.nl/
programma/blanks-2

Speciale plek
Fietsenstalling Scheikunde 

‘Het voelt nog steeds
surrealistisch als ik viral ga’ 
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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 HENK VEENSTRA

‘T
ijdens mijn studie begon ik met Blanks. Vaak zat ik met 
mijn laptop en koptelefoon te editen in de kantine van 
het Harmoniegebouw, ook na mijn afstuderen nog. Ik heb 
langzaam toegewerkt naar waar ik nu ben. Maar het voelt 

nog steeds surrealistisch als ik viral ga en dat ik herkend word op straat. 
Tijdens het afronden van mijn masterscriptie, mocht ik spelen in Amerika, 
in de muziekweek New York Indie. Wij landden op het vliegveld en het eerste 
wat ik hoor is: “Hey, are you Music by Blanks?” Ik ben lang, bijna twee meter, 
dat valt extra op, maar toch denk je: Wat gebeurt hier?

Wat niemand denk ik weet, is dat ik ook een filmpje voor de RUG heb 
gemaakt dat viral is gegaan in de wetenschapswereld. In 2016 won Ben 
Feringa de Nobelprijs voor scheikunde. Ik werkte naast mijn studie voor de 
Scholierenacademie van de RUG. Er schijnt een wereldwijd gebruik te zijn 
dat als iemand de Nobelprijs wint, diegene een persoonlijke parkeerplaats 
bij het werk krijgt. Geweldig. Alleen, Ben komt altijd met de fiets. 

We hebben toen een bordje laten maken en dat op laten hangen boven 
een fietsenrek bij Scheikunde. Bens eigen parkeerplek. Ik heb een filmpje 
geschoten dat hij aan komt fietsen en het rek in gebruik neemt. The Dutch 
way of dealing with private parking of Nobel Prize winners heet het, met alle 
credits voor het idee voor mijn toenmalige baas, Arjen Dijkstra. Ik heb het 
er nog even bij gepakt, op YouTube vijftienduizend views, op Facebook en 
Instagram geloof ik nog meer. Echt vet. 

Ik woon nog steeds in Groningen. Ik heb nagedacht over Los Angeles, 
Californië. Maar Nederland is een hele goede uitvalsbasis. Een boel kan 
online, ook door corona. Ik voel me hier heerlijk, nog steeds. Ik houd van dat 
nuchtere, dat doe maar normaal, om dat thuis om me heen te hebben. Een 
eigen fietsenstalling voor mij in de stad? Ha, dat zou wel cool zijn, lekker 
duurzaam ook.’

Simon de Wit, alias 
Blanks (Vleuten-De Meern, 
1997), muzikant, YouTuber en 

cultureel ondernemer; 
www.musicbyblanks.com; 

studeerde informatiekunde van 
2014 tot 2019; doet dit jaar mee 
aan het populaire tv-programma 
De Beste Zangers van Nederland; 

zijn nieuwe clubtour start op 
3 maart 2023 in thuishaven 

Groningen.
www.spotgroningen.nl/
programma/blanks-2

Speciale plek
Fietsenstalling Scheikunde 

‘Het voelt nog steeds
surrealistisch als ik viral ga’ 

http://www.musicbyblanks.com
http://www.spotgroningen.nl/programma/blanks-2
http://www.spotgroningen.nl/programma/blanks-2
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‘D
e klassieke plastics zijn niet 
meer van deze tijd’, stelt 
polymeerchemicus Chongnan 
Ye. ‘Ze zijn gebaseerd op fossiele 

grondstoffen, ze zijn slecht recyclebaar en 
ze vervuilen het milieu. Wij werken aan 
duurzame alternatieven die op al die vlakken 
verbetering bieden.’ 
Met ‘wij’ bedoelt hij de zogeheten hybride 
onderzoeksgroep van Katja Loos, hoogleraar 
macromoleculaire chemie en nieuwe polyme-
re materialen, en Rudy Folkersma en Vincent 
Voet van het lectoraat Circular Plastics van 
NHL Stenden in Emmen. ‘Onderzoekers van 
de RUG en NHL Stenden werken samen aan 
toegepast onderzoek, met steun vanuit de 
Universiteit van het Noorden en de noor-
delijke provincies’, vertelt zij in haar werk- 
kamer op het Zernikecomplex. ‘Het is een erg 
leuke en dynamische samenwerking: heel 
toegepast, maar tegelijkertijd werken we ook 
aan heel fundamentele vragen.’

Appelzuur
Een van die vragen is: kun je plastics maken 
die zijn gemaakt van duurzame grondstof-
fen, zoals suiker, die én goed recyclebaar 
zijn, én de stevigheid en levensduur hebben 
die veel toepassingen vereisen? ‘Dat is een 
fundamentele vraag’, legt Katja uit, ‘want 
de stevigheid van plastics is vaak te danken 
aan de eigenschappen van de langgerekte 
moleculen – de polymeren – waaruit het 
plastic is opgebouwd. Sommige kunststof-
fen hebben bijvoorbeeld een soort netstruc-
tuur, wat veel stevigheid geeft aan het mate-
riaal, maar tegelijkertijd zorgt voor slechte 
recyclebaarheid.’
In zijn promotieonderzoek richtte Chongnan 
zich daarom op de vraag: kun je die verbin- 

ONDERZOEKNIENKE BEINTEMA

Recyclebare plastics voor 
een duurzame toekomst

WWW.RUG.NL/STAFF/K.U.LOOS

WWW.RUG.NL/PROMOTIE-CHONGNAN-YE

ISTOCK / DARIUSZ BANASZUK

Chongnan Ye werkt in de groep van Katja Loos aan nieuwe, duurzame materialen. Hij legde voor zijn promotie-
onderzoek een ‘bibliotheek’ aan van kansrijke, biobased moleculen. Het onderzoek is een unieke samenwerking 

tussen de RUG en NHL Stenden in Emmen, onderdeel van de Universiteit van het Noorden.

dingen ook flexibeler maken, en toch de kwa-
liteit behouden? ‘Dat bleek te kunnen’, vertelt 
hij bij Katja aan de werktafel. ‘Ik heb een hele 
verzameling moleculen ontwikkeld met die 
dynamische bindingen. Allemaal biobased 
moleculen met precies de juiste combinatie 
van eigenschappen.’
Een van de grondstoffen voor deze materia-
len is appelzuur, echt afkomstig uit appels 
en niet synthetisch gemaakt in het lab. ‘Maar 
er zijn ook veel andere geschikte grondstof-
fen te bedenken, bijvoorbeeld allerlei andere 
zuren, maar ook suikers, waaronder zetmeel,  
dat een meervoudige suiker is.’ 

Landbouwplastic
Katja noemt een mooi voorbeeld: een ande-
re promovendus in haar groep werkt aan 
plastic folies die zijn gemaakt van zetmeel. 
Daarmee kun je bijvoorbeeld plasticfolie 
maken waarmee boeren in het voorjaar 
hun gewassen beschermen tegen vrieskou. 
Daarvoor gebruiken boeren nu vaak zwaar 
landbouwfolie, dat vervuilend is om te maken 
en ook de omgeving vervuilt met microplas-
tic. Gebruik van zetmeel als grondstof heeft 
daarom allerlei voordelen: als basis kun je 
afval gebruiken uit de aardappelindustrie, je 
spaart fossiele grondstoffen uit en voorkomt 
vervuiling van het land. Daarnaast hoeft de 
boer het folie na het seizoen niet te verwij-
deren, omdat micro-organismen het vanzelf 
afbreken tot koolstofdioxide en water.
Er is een heel scala aan mogelijke toepas-
singen van biobased plactics te bedenken, 
aldus Chongnan, van 3D-geprinte prothe-
ses tot verpakkingsmaterialen. ‘Zelf hebben 
we een membraan ontwikkeld waarmee je 
olie en water kunt scheiden’, vertelt hij. ‘Dat 
kan zijn nut bewijzen in de procesindustrie, 

Katja Loos (1971) komt oorspronke-
lijk uit Duitsland, waar ze scheikunde 

studeerde en haar promotieonderzoek 
deed. Ze werkt sinds 2003 aan de RUG, 

vanaf 2012 als hoogleraar macro- 
moleculaire chemie en nieuwe polymere 

materialen, waar ze zich onder meer 
hard maakt voor samenwerking tussen 

theorie en praktijk binnen de  
Universiteit van het Noorden. 

Chongnan Ye (1992) studeerde  
materiaalwetenschappen aan de 

Universiteit van Jinan (China). In 2014 
kwam hij naar de Universiteit Twente 

voor een master in chemische technolo-
gie, die hij in 2016 afrondde. Van 2017 
tot 2022 deed hij promotieonderzoek 

aan de RUG in de Hybrid research group 
Biopolymer and Recycling Innovations 
– HyBRIt. Chongnan promoveerde op 
17 mei dit jaar en zet zijn onderzoek 

sindsdien voort als postdoc.
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maar ook bijvoorbeeld bij olierampen op zee.’ 
Met die toepassing won Chongnan in 2021 
de publieksprijs van de KIJK-wedstrijd ‘Het 
Beste Techidee’, zo voegt Katja er trots aan 
toe. 

Betrokkenheid bedrijven
Een van de uitdagingen, aldus beide weten-
schappers, is de stap van onderzoek naar 
praktijk. ‘Van dergelijke materialen maak 
je in het lab vaak hooguit een paar honderd 
gram’, vertelt Chongnan. ‘Maar voor indu-
striële toepassing moet je dat proces kunnen 
opschalen, minstens tot tientallen kilo’s en 
vaak nog wel meer.’ In de hybride groep 
onderzoeken studenten en medewerkers van 
universiteit en hogeschool samen hoe je dat 
het beste kunt doen tegen een lage kost-
prijs én met behoud van kwaliteit. ‘Juist bij 
dat soort uitdagingen is de samenwerking 
tussen theorie en praktijk zo cruciaal’, zegt 
Katja. ‘En ook de betrokkenheid van bedrij-
ven. Zij vertellen ons precies wat ze nodig 
hebben.’

Beste van twee werelden
Is dat dan eigenlijk nog wel onderzoek dat  
op een universiteit thuishoort? Is het niet 

té toepassingsgericht? Katja denkt even na 
voor ze antwoord geeft. ‘Van oorsprong ben 
ik een echt fundamentele wetenschapper’, 
zegt ze dan. ‘Ik wil altijd heel precies weten 
hoe de dingen chemisch werken, hoe poly-
meren zich gedragen en waarom. Maar gaan-
deweg ben ik gaan zien dat er altijd wel 
ergens een nuttige toepassing is voor die 
kennis. En we willen ook geen “kennis om 
de kennis” produceren. Andersom: wil je vra-
gen uit de praktijk goed beantwoorden, dan 
heb je altijd dat fundamentele begrip nodig. 
Juist dat maakt de samenwerking tussen de 
RUG en NHL Stenden zo waardevol.’
Chongnan vult aan: ‘Wij kiezen het beste van 
twee werelden. We verbeteren de theorie én 
de praktijk. Bovendien is veel winst te halen 
uit die samenwerking. Juist door samen te 
brainstormen en dingen uit te proberen, 
kom je verder.’ 

De Universiteit van het Noorden

De Universiteit van het Noorden (UvhN) is een 
kennis- en innovatienetwerk van vijf  

noordelijke kennisinstellingen in de drie 
noordelijke provincies. Deelnemende  
instellingen zijn de Rijksuniversiteit,  

de Hanzehogeschool en het UMCG in 
Groningen, NHL Stenden in Emmen en  

Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Samen 
integreren zij onderzoek, onderwijs en  
innovatie om maatschappelijke vraag- 

stukken aan te pakken, zoals de  
energietransitie, circulaire economie, 

gezondheidszorg en digitalisering.  
Daarbij werken ze vaak nauw samen met  

het bedrijfsleven. De UvhN ontvangt  
daarvoor ook steun vanuit de  

landelijke overheid.  

www.universiteitvanhetnoorden.nl

http://www.universiteitvanhetnoorden.nl
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In het geweer voor de 
Europese rechtsstaat

‘D
e eerste twintig jaar van mijn werkzame leven ben 
ik een saaie academicus geweest die achter zijn 
bureau zat, stukken las en schreef, en braaf als 
ambtenaar uitvoerde wat de minister wilde.’ Zo 

spreekt bijzonder hoogleraar John Morijn over zichzelf, 
als hij vertelt hoe hij in zijn leven als mensenrechten-
jurist in Den Haag en Brussel een ommezwaai maakte. 
De laatste jaren raakte hij namelijk nauw betrokken  
bij de problemen met de rechtsstaat in Hongarije en Polen, 
en werd hij bevriend met Poolse rechters en wetenschap-
pers die botsten met de Poolse regeringspartij PiS.

Smaadzaken
Dat ging zo. In 2018 nam Morijn een sabbatical. Om een 
studie te doen naar het fenomeen ‘populisme’ vertrok hij 
naar New York University, waar hij een oud-docent 
van hem tegen het lijf liep: de Poolse jurist Wojciech 

Sadurski. Deze normaal zo joviale man zag bleek. Morijn dronk 
koffie met de Pool, ging met hem uit eten en hoorde diens verhaal. 
‘Sadurski vertelde mij: ‘Wat mij nou is overkomen, dat ga je niet gelo-
ven. Ik heb kritisch getweet over de moord op de burgemeester van 

Gdansk en van de ene op andere de dag heb ik twee smaad- 
zaken aan mijn broek.’ Ik zag dat hij zich best ongerust 

maakte, en dat raakte mij. Ik was in New York om het 
populisme te bestuderen, en dat onderwerp werd ineens 
een stuk minder abstract: ik kende nu ineens zelf iemand 
die daarmee te maken had. De vragen waar Sadurski mee 
zat, waren op dat moment heel praktisch: moet ik een 
advocaat nemen?, hoe ga ik dat betalen?, heeft dit con-

sequenties voor mensen die ik in Polen ken? Ik vroeg hem 
hoe ik hem kon helpen. Wat hem nuttig leek, was dat er steun 

van buiten Polen zou komen, om te benadrukken dat dit 
juridisch gezien een aanval was op zijn academische 
vrijheid, maar ook zijn vrijheid van meningsuiting.’

John Morijn werd geraakt door de problemen van collega-juristen in Polen en Hongarije, die daar moeizaam
de democratische rechtsstaat proberen hoog te houden. Deze zomer hield hij als bijzonder hoogleraar  

internationaal recht en internationale betrekkingen aan de RUG zijn strijdbare oratie  
The Law and Politics of Protecting Liberal Democracy. 

ONDERZOEKJURGEN TIEKSTRA  EPA / RADEK PIETRUSZKA WWW.RUG.NL/STAFF/J.MORIJN

http://www.rug.nl/staff/j.morijn
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Even wat achtergrond. Sinds 2004 zijn Polen en Hongarije lid van 
de Europese Unie. Een lidstaat moet voldoen aan de criteria van 
een democratische rechtsstaat, maar in de ogen van onder meer de 
Europese Commissie is dat niet meer het geval sinds in Polen de 
conservatieve partij PiS aan de macht is gekomen, en in Hongarije 
de partij Fidesz. In beide landen staat de rechterlijke macht zo sterk 
onder politieke druk dat Brussel heeft besloten geen geld uit het 
covid-steunfonds uit te keren aan Warschau en Budapest. De reden 
is dat de rechterlijke controle op de juiste besteding van het geld in 
de landen niet gegarandeerd is. Hongarije loopt zelfs het risico om 
al zijn EU-subsidies te verliezen. Uiterlijk komende december wordt 
daar in de Europese Raad, die wordt gevormd door de regerings- 
leiders van alle EU-landen, over besloten.

Persvrijheid
Ook zijn er in deze landen problemen met de persvrijheid. Op initia-
tief van Europarlementariër Sophie in ’t Veld kijkt een enquêtecom-
missie van het Europees Parlement sinds kort naar de beschuldiging 
dat de Poolse en Hongaarse regeringen Israëlische spionagesoftware 
hebben gebruikt om journalisten (en oppositieleden) in de gaten te 
houden.
Nu terug naar het smaadproces van de Poolse professor Sadurski. 
Hij werd aangeklaagd door regeringspartij PiS en de omroep TVP 
(volgens John Morijn ‘de Poolse NOS’). Morijn besloot naar Warschau 
te gaan op de dag dat Sadurski voor de rechter moest verschijnen. ‘Je 
komt dan in een enorm gebouw waar van de ene op de andere dag de 
zitting van de allergrootste naar de allerkleinste zaal is verplaatst. 
Sadurski had op Twitter opgeroepen hem te steunen, en er waren 
een hele hoop mensen die dat wilden. Maar zij konden nu voor 80 
procent niet naar binnen. Ik werd wel naar binnen geduwd. Ik spreek 
geen Pools, dus voor mij was de zitting een soort stomme film. Ik zag 
een rechter die duidelijk heel oncomfortabel was, en duidelijk in een 
catch-22 zat: als zij Sadurski zou vrijspreken zou ze misschien zelf in 
de problemen komen. Daarnaast zag ik twee openbare aanklagers, 
die niet zoals het hoort onafhankelijk zijn benoemd en daar een  
politiek dictaat aan het uitvoeren waren.’

In de problemen?
De rechter sprak Sadurski wel degelijk vrij. Is zij daardoor inderdaad 
in de problemen gekomen? ‘Dat heb ik nagevraagd, maar dat weten 
we niet. Ik weet wel dat sommige rechters die lastige uitspraken 
deden bijvoorbeeld van de ene op de andere dag honderden kilome-
ters verderop werden geplaatst, evenals officieren van justitie; dat je 
te horen krijgt dat je van Assen wordt overgeplaatst naar Maastricht, 
om het zo te zeggen. Die praktijken zijn ook gedocumenteerd in de 
documentaire Judges under Pressure, die is gemaakt over Igor Tuleya 
en zijn kompanen.’
Deze Igor Tuleya is een geschorste Poolse rechter met wie John 
Morijn ook bevriend is geraakt. Morijn was betrokken hij het maken 
van de documentaire, en Igor Tuleya schreef het voorwoord van de 
boekuitgave die is gemaakt van de oratie die Morijn eerder dit jaar 
hield. In zijn oratie besprak Morijn als hoogleraar wat Brussel kan 
doen aan de teloorgang van de democratische rechtstaten in Polen 
en Hongarije. 

Toelating Oekraïne
Hoe kijkt Morijn ondertussen naar Oekraïne? Dit land in oorlog 
maakt kans op een versnelde toetreding tot de EU, maar scoort nog 
veel slechter dan Polen en Hongarije op onder meer pers- en academi-
sche vrijheid. ‘Dat de EU nu al een soort kandidaatsstatus geeft aan 
Oekraïne zie ik als puur politiek en symboliek. Ik ben het helemaal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met je eens: juist gezien de ervaringen met Polen en Hongarije denk 
ik dat het heel onverstandig is Oekraïne overhaast toe te laten. Dat 
moet je misschien nog wel secuurder doen dan we eerder deden, 
gezien ook hoe slecht Bulgarije en Roemenië het nog steeds doen. Ik 
ben er niet zo optimistisch over dat het op korte termijn zal lukken 
voor Oekraïne. Als het al ooit zal gebeuren.’
Ondanks alle problemen in Polen en Hongarije, is Morijn positief 
over de invloed van de EU. Met name het Europese Hof van Justitie 
oefent met succes druk uit op de rechtsstaat in EU-landen. ‘Slovenië 
is een goed voorbeeld’, vertelt hij. ‘Tot voor kort had Slovenië een 
mini-Orban. Eén van de redenen dat hij de verkiezingen verloor, 
is dat oppositiepartijen met verwijzing naar de Europese normen  
konden zeggen: jij plaatst ons buiten de EU en genereert daarmee een 
risico voor ons land.’

‘Dat de EU nu al een soort 
kandidaatsstatus geeft aan 

Oekraïne zie ik als puur 
politiek en symboliek’
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John Morijn (l) en Wojciech Sadurski 

John Morijn (1977) is vanwege het Nederlands Genootschap voor 
Internationale Zaken bijzonder hoogleraar internationaal recht en 
internationale betrekkingen aan de rechtenfaculteit van de RUG, 
waaraan hij sinds 2008 (parttime) verbonden is. Hij studeerde rechten 
in Rotterdam en Europees recht in Brugge en promoveerde  
in Florence. Zijn hoogleraarschap is een bijbaan naast zijn werk bij  
het College voor de Rechten van de Mens. Ook is hij lid van de Advies-
commissie voor Vreemdelingenzaken dat huidig staatssecretaris  
Eric van der Burg onafhankelijk adviseert. Sinds kort is hij tevens 
reservist bij de Landmacht, bij het Rule of Law Peloton. Hij heeft  
net een militaire basistraining gehad op de kazerne Harskamp:  
marcheren, schietles, en het in elkaar kunnen zetten en uit elkaar 
halen van een Colt-geweer. De tekst van zijn oratie op 24-6-2022  
is hier te downloaden:  
www.rug.nl/oratie-john-morijn

http://www.rug.nl/oratie-john-morijn
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DAGMARA WOJTANOWICZ
WWW.DAGMARAWOJTANOWICZ.COM

 

Poolexpeditie SEES

Met een ‘coronavertraging’ van twee jaar  
is RUG-hoogleraar Maarten Loonen van  
het Arctisch Centrum dit jaar opnieuw  
naar Spitsb ergen vertrokken voor een 

tweede, grootse ‘SEES-expeditie’. Vijftig 
onderzoekers en evenzoveel ‘burger- 

wetenschappers’ ondervonden daar in juli 
aan den lijve wat de klimaatverandering 

met het Arctisch gebied doet. 

Blogs over ijsberen, mosjes en 
alles daar tussenin

 
Journalist Rob Buiter was, net als fotografe 

Dagmara Wojtanowicz, mee op expeditie 
en schreef onder meer drie blog-verhalen 

op WWW.RUG.NL/SEES-BLOG-ROB-BUITER .
Meer expeditieleden deden verslag van hun 

bijzondere belevenissen op Spitsbergen, 
zoals milieukundige Ronald Visser van de 
RUG op WWW.SEES.NL, NWO-woordvoerder 

Belinda van der Gaag op WWW.BIT.DO/ 

DAGBOEK-SEES-2022, bioloog Kees Schreven  
namens NEMO Kennislink op WWW.BIT.DO/

SEES-EXPEDITIE en senior beleidsadviseur 
Polaire Zaken en Oceanen bij het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken Liz ter Kuile op 

WWW.BIT.DO/RIJKSOVERHEID-MINBUZA. 

FOTO
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Hoe het komt dat Nederland zijn wetenschappelijke toppers-van-toen slecht kent, is gissen.  
Maar zonde is het wel, vindt Ulco Kooystra. Met zijn proefschrift over Sibrand Stratingh (1785-1841)  

ontrukt hij een excellente Groningse scheikundige aan de vergetelheid. 

ONDERZOEKELLIS ELLENBROEK WWW.RUG.NL/STAFF/P.J.U.KOOYSTRA 

H
et moet een miraculeus gezicht zijn geweest, 
op 22 maart 1834. Een sissende en wal-
mende koets maakt een proefrit door 
de stad Groningen. Geen paard ervoor, 

maar aangedreven door een stoominstallatie. 
Toeschouwers kijken met open mond naar het 
gevaarte uit de koker van hoogleraar scheikunde 
Sibrand Stratingh.
Ulco Kooystra (1959) zegt dat hij de stoom-
koets van Stratingh graag eens na zou bouwen, 
met scholieren of zo. Kooystra werkt als informa-
tiespecialist bij het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen van de RUG maar is chemicus van origine 
en Stratinghkenner bij uitstek. Hij promoveerde afgelopen 
december op een lijvig proefschrift over het welbestede leven 
van de telg uit een apothekersfamilie die eerst de apotheek van  
zijn oom overnam, maar niet lang daarna het pad der wetenschap 
koos.

Enig spektakel
Toen Stratingh in 1823 professor werd aan de RUG, 

bestond nog de gewoonte dat hoogleraren enkel 
onderwijs gaven. Zo niet Stratingh. Hij had een 
laboratorium thuis aan de Ossenmarkt waar hij 
colleges gaf en in het bijzijn van studenten ook 
onderzoek deed. Experimenten met enig spektakel 

hadden zijn voorkeur. Maar denk niet dat Stratingh 
een soort Willie Wortel was of een stuntman, 

waarschuwt Kooystra. Stratingh opereerde telkens 
vanuit de theorie. Al als 15-jarige had hij met anderen 

het Natuur- en Scheikundig Genootschap Groningen (NSG) 
opgericht waar hij zijn leven lang bij betrokken bleef en dat nog steeds 
bestaat, onder de naam Koninklijk Natuurkundig Genootschap.
Het genootschap was destijds nauw verbonden met de universiteit. 
Het was een broedplaats van creativiteit en innovatie. Zo gauw de 
leden lucht kregen van een moderne uitvinding, doken ze er bovenop. 
Stratingh voorop. Kooystra: ‘Steeds onderzocht hij hoe zo’n nieuwe 

Zoveel meer dan een 
elektrisch karretje en een 

stoomwagen

STELLING  GIVE A MAN A FISH AND FEED HIM FOR A DAY. TEACH A MAN TO FISH AND FEED HIM FOR A LIFETIME. TEACH A MAN TO CYCLE AND HE WILL REALIZE            FISHING IS STUPID AND BORING (DESMOND TUTU) HIDDE ZUIDHOF MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Scheikundige Stratingh (1785-1841) herleeft in dissertatie

http://www.rug.nl/staff/p.j.u.kooystra
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vinding sneller kon, handiger, of goedkoper.’ Of het 
nu om stoom ging, om elektriciteit, licht, fotografie of 
medicijnen als morfine en kinine.

Groningse ziekte 
In het najaar van 1826 teisterde de Groningse ziekte 
Groningen. Een ramp waarbij tien procent van de 
Stadjers het leven liet. De epidemie, die zeker niet 
exclusief was voor Groningen, moet een mix van onder 
meer tyfus, dysenterie en buikgriep zijn geweest, weet 
Kooystra vrij zeker. De zomer van 1826 was extreem, met 
amper regen en zeer warm. De mensen dronken water 
uit de smerige grachten. Maar van ziekteverwekkende 
bacteriën of andere micro-organismen had men toen nog 
geen idee. Men dubde welk paardenmiddel in te zetten 
tegen de infectiehaarden. Sibrand Stratingh mocht zijn 
gang gaan met chloorkalk. Het werd in bakken neergezet 
in ziekenhuiszalen en woningen en gespoten in goten en 
straten waar vuil zich ophoopte. Het element chloor was 
niet zo lang daarvoor ontdekt. 
Er verrees zelfs een chloorkalkfabriekje in de binnen-
stad, al duurde het even voor de productie daar op gang 
kwam. Stratingh had de Groningse ziekte namelijk ook 
en ‘in eenen vrij hoogen graad’, zoals hij later zelf schreef. 
Hij was een poosje uit de running. 
 
Stoomkoets
In de jaren dertig stortte Stratingh zich op de stoom-
wagen. Daarnaast ontwierp hij met instrumentmaker 
Becker een karretje op elektromagnetische stroom. 
Het zorgde in november 1835 voor opwinding in het  
NSG-clublokaal. Eerst was er al een demonstratie van 
een hydro-oxygeenmicroscoop geweest van iemand 
anders. En toen kwamen Stratingh en Becker met niets 
minder dan een verre voorloper van een elektrische auto. 
Zacht zoemend lieten ze het ding van slechts enkele 
tientallen centimeters hoog rijden. Het zoveelste wonder 
van wetenschap en techniek. 
Ulco Kooystra vindt het niet gek dat Sibrand Stratingh 
ineens in de vervoerstechniek belandde. Die stap paste 
bij zijn onderzoek naar verbrandingsprocessen. En was 
opnieuw een voorbeeld van zijn streven met nieuwe 
technologie het leven makkelijker te maken. Met de 
stoomkoets hoopte Stratingh een particulier vervoers-
middel voor de weg te introduceren. Maar helaas kwam 
dat niet van de grond. De regering zette alle kaarten 
op de ontwikkeling van de eerste Nederlandse stoom-
treinspoorlijn. Die werd in 1839 in gebruik genomen. 

Ben Feringa 
Nobelprijswinnaar 2016 en RUG-hoogleraar scheikunde 
Ben Feringa, is fan van zijn collega van twee eeuwen 
terug. Hij opponeerde bij Kooystra’s promotie. En bij de 
cadeaus die Feringa, naar traditie, schonk aan het Nobel-
museum in Stockholm, zat een replica van de tweede 
versie van het karretje van Stratingh, dat bewaard is 
gebleven in het Universiteitsmuseum.
Was de bezige negentiende-eeuwer Stratingh zelf 
ook een Nobelprijs waard, als die in zijn tijd al had 
bestaan? Nee, denkt Ulco Kooystra. Daarvoor was de 
man niet baanbrekend genoeg. Hij bedacht geen nieuwe 

theorie en deed geen eigen ontdekkingen. Neem het  
elektrische karretje van Stratingh en Becker. Het is het 
oudste elektrische voertuig ter wereld waarover een 
betrouwbare rapportage bestaat. Kooystra is ervan 
overtuigd dat Stratingh de eerste elektrische auto ter 
wereld maakte, in miniformaat. Maar elders in de wereld 
worden ook andere wetenschappers en uitvinders geëerd 
voor de vermeende autoprimeur. 
Uitblinkers van lang geleden langs een moderne meetlat 
leggen is altijd riskant. Maar Kooystra vermoedt dat 
iemand van het kaliber Stratingh tegenwoordig zeker 
voor een Spinozapremie van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek in aanmerking komt, 
de hoogste onderscheiding – anderhalf miljoen euro – in 
de Nederlandse wetenschap. 

Magertjes
Meer naamsbekendheid gunt Kooystra Stratingh in elk 
geval. Wie Stratingh kent, verbindt de naam meestal met 
elektrische karretje en stoomwagen. Terwijl er zoveel 
meer is. Aan het eind van Stratinghs leven, dat maar 55 
jaar duurde, stond zijn teller op ruim honderd publica-
ties, waaronder zes boeken. Ulco Kooystra vreest dat 
hij de enige nu levende persoon is die die publicaties 
allemaal gelezen heeft. En dat de laatste jaren pas, want 
in zijn eigen scheikundestudie kwam de geschiedenis 
van het vak niet ter sprake. Jammer, vindt Kooystra, 
dat we onze academische toppers-van-toen niet beter 
kennen en bestuderen, misschien komt het door Neder-
landse bescheidenheid. Okay, een van de huidige onder-
zoeksinstituten van de faculteit Science and Engineering 
van de RUG draagt de naam van Stratingh en een pad in 
Groningen ook, maar Kooystra vindt het magertjes. Hij 
wijdt er een stelling aan in zijn proefschrift: ‘Sibrand 
Stratingh verdient op basis van zijn wetenschappelijke 
verdiensten een prominentere plek in het Groningse 
stratenplan dan enkel een marginaal Stratinghpad nabij 
de Oostersluis’.
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Ulco Kooystra
De scheikunstenaar –  
De innovatieve 
wetenschap van de 
Groningse hoog-
leraar Sibrand 
Stratingh Ez.  
1785 –1841
WWW.VERLOREN.NL

€ 35,–

http://WWW.VERLOREN.NL
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‘De nieuwe Douwe Draaisma’
Op maandag 7 november 
presenteert Douwe 
Draaisma zijn nieuwste 
boek, De man die zijn hoofd 
verloor – over wanen en 
illusies, met een voordracht 
in de aula van het Acade-
miegebouw. Daarna zal 
auteur en mede-alumnus 
Mathijs Deen hem inter-

viewen en zal Draaisma zijn boeken signeren. 
De emeritus hoogleraar in de geschiedenis van 
de psychologie aan de RUG schreef reeds een 
aantal zeer succesvolle boeken die veelvuldig 
zijn vertaald. WWW.DOUWEDRAAISMA.NL € 24,50

Kopgroep van steden helpt China bij terugdringen broeikasgassen 
Ondanks groei van de economie en de bevolking hebben 38 Chinese steden de afgelopen vijf jaar  
hun CO2-uitstoot teruggebracht door verbeteringen in efficiëntie en structurele veranderingen in 
energiegebruik. Dit blijkt uit onderzoek van Klaus Hubacek van de RUG, en collega’s van de universi-
teit van Birmingham en de Chinese Tshinghua University. Eerste auteur van de publicatie in Science 
Bulletin is voormalig RUG-onderzoeker Yuli Shan, inmiddels associate professor in Duurzame  
Transities in Birmingham. WWW.RUG.NL/SCIENCELINX-CHINESE-STEDEN

Alledaagse moleculen
Nobelprijswinnaar Ben Feringa 
en collega-chemicus Anouk 
Lubbe, beiden verbonden aan  
de RUG, hebben een rijk geïllu-
streerd, zeer toegankelijk boek 
geschreven over zo’n 180 mole- 
culen uit ons dagelijks leven. 

Alledaagse moleculen gaat over moleculen in 
onze kleding, over frisdranken, de wonderbaar-
lijke kwaliteiten van grafeen, moleculen waar 
we dronken, vrolijk of juist ziek van worden 
enzovoort. De auteurs hebben het eerste 
exemplaar aangeboden aan minister Robbert 
Dijkgraaf. WWW.BORNMEER.NL € 24,50

Gigantisch grote geleiding in 
ultradunne isolator 

‘Wetenschappers 
gebruiken niet snel een 
term als gigantisch, 
maar in dit geval is dat 
wel op zijn plaats,’ zegt 
hoogleraar toegepaste 
natuurkunde Bart van 
Wees. Van Wees en 

collega’s uit Groningen en Brest publiceerden 
in Nature Materials hun onverwachte en tot 
nu toe onverklaarde ontdekking: in honderd 
keer dunner materiaal bleek de geleiding door 
magnonen –  spingolven die zich door magne-
tische isolatoren bewegen als een ‘wave’ in een 
stadion – duizend keer hoger. En dat niet bij 
extreem lage temperatuur, maar bij kamer- 
temperatuur! 
WWW.RUG.NL/VANWEES-NATMAT

Eervolle uitnodiging
Echoes of the past, flashlight on the future heette 
de lezing die Douwe A. Wiersma, emeritus 
professor fysische chemie van de RUG, deze 
zomer hield voor het zeer selecte gezelschap 
van de deelnemers aan het Nobel Symposium. 
De eervolle uitnodiging kreeg hij vanwege het 
pionierend onderzoek van zijn onderzoeksgroep 
in de periode 1976-2008. Inmiddels heeft het 
vakgebied zich sterk ontwikkeld. Ook bij de RUG 
zijn een aantal onderzoeksgroepen internationaal  
zeer sterk gepositioneerd op het gebied van 2D 
photon-echo spectroscopy, daarbij voortbou-
wend op het onderzoek van Wiersma’s groep.

Grutto!
In zijn nieuwste natuurdocumentaire Grutto! 
volgt Gouden Kalf-winnaar Ruben Smit onze 
nationale vogel op zijn ongelofelijk reis over de 
wereld van en naar zijn broedgebieden. Smit 
laat zien hoe hard de grutto moet werken om te 
kunnen overleven in een wereld van mensen.  
Daarbij maakte hij dankbaar gebruik van de 
kennis die de afgelopen decennia is opgedaan in 
Zuidwest-Friesland door grutto-onderzoekers 
van de RUG onder leiding van Theunis Piersma 
en Jos Hooijmeijer. De film draait sinds juli in de 
bioscoop. 
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B oerenzwaluwen vliegen voorbij, ginds 
klinkt een late veldleeuwerik. En in 
het veld grazen rood- en zwartbonte  

Groninger blaarkoppen, blakend van 
gezondheid. Eytemaheert, het natuurinclu-
sieve boerenbedrijf van Jessica en Maurits 
Tepper, ligt er prachtig bij. ‘Daarginds heb-
ben we een plasdras gebied waar weide- 
vogels broeden’, wijst Jessica. ‘Grutto’s,  
kieviten. Het worden er elk jaar meer. En dáár 
willen we meer houtwallen gaan aanleggen.’
Jessica (37) studeerde psychologie aan de 
RUG en werkte acht jaar als gedragsdeskun-
dige in de onderwijswereld. In 2015 kochten 
Maurits en zij een boerderij in Sandebuur, 
bij Roderwolde. Er was een kleine schuur 
bij, plus een paar weilanden. ‘Na een maand 
kochten wij onze eerste vijf Groninger blaar-
kopkalfjes’, vertelt Jessica. ‘Waarom? Omdat 
het ons leuk leek. We wilden kijken of we 
iets konden opbouwen, iets konden toe-
voegen. Een mooi product maken, en tege-
lijkertijd iets voor de natuur doen. Op een 
positieve manier helpen de landbouwsector 
te verduurzamen.’ 

Boer en ondernemer
De opa van Maurits had een boerderij, waar 
Maurits graag meewerkte. Na opleidingen in  
de land- en tuinbouw begon hij een eigen 

Boeren in balans
Alumna psychologie Jessica Tepper runt met haar man een duurzaam boerenbedrijf, de Eytemaheert. 

‘Het kan wél.’

bedrijf. Niet als boer, maar in de industrie.  
‘Toch had hij nog altijd de droom om boer 
te worden’, vertelt Jessica. ‘De plek in 
Sandebuur bood ons daartoe de kans.’
Jessica had geen landbouwervaring, maar 
bij haar kwam het ondernemerschap naar 
boven: ‘Ik verdiep me graag in de toekomst 
van Eytemaheert in de volle breedte: de 
diversiteit aan voedselproductie, regenera-
tieve landbouw, wetenschappelijk onder-
zoek, de communicatie naar buiten, en over-
leg met partners zoals Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten.’
Al snel pachtten Jessica en Maurits land 
erbij en kochten ze meer koeien. Eerst alleen 
voor de melk-, later ook voor vleesproductie. 
Blaarkoppen zijn dan ook ‘dubbeldoelkoeien’.  
‘Sinds eind 2016 richt ik me fulltime op de 
boerderij’, vertelt Jessica. ‘Maurits is nog wel 
eigenaar van zijn eerste bedrijf. Dat geeft 
financiële zekerheid. Maar: Eytemaheert was 
vanaf dag één winstgevend.’

Alleen eigen gras
Sinds 2017 pachten Jessica en Maurits een 
grotere locatie, bij Leutingewolde. Aan-
grenzende weiden kochten ze erbij. De zaken 
gaan goed: de vraag is groter dan het aanbod.  
Maar al te snel uitbreiden willen ze niet.  
Voor hen staat de balans tussen productie 

en omgeving centraal. ‘Een gezonde bodem, 
gezonde dieren, een gezond product’, vat 
Jessica samen. ‘In de intensieve landbouw 
is die balans verloren gegaan. Vandaar ook 
het stikstofprobleem. Bij ons is de cyclus 
gesloten. Onze koeien eten alleen ons eigen 
gras, we gebruiken geen krachtvoer, geen 
kunstmest.’ De Teppers boeren niettemin 
geavanceerd. Hun koeien worden bijvoor-
beeld twee keer per dag vanuit de melkrobot 
naar een verse strook weide geleid.
De producten in de webshop van 
Eytemaheert zijn iets duurder dan in de 
supermarkt. ‘Maar dat valt heel erg mee’, 
nuanceert Jessica. ‘Onze producten zijn ook 
toegankelijk voor mensen met een kleinere 
beurs. Al onze klanten kiezen bewust voor 
een goed product.’ 
Jessica en Maurits willen graag collega’s 
helpen bij de omschakeling naar duurzaam 
boeren. Daarom overleggen ze regelmatig 
met allerlei partijen en schreven ze mee 
aan een advies voor de stikstofcommissie 
van Johan Remkes. En Eytemaheert is een 
demonstratiebedrijf: vaak komen boeren, 
organisaties en beleidsmakers een kijkje 
nemen.   
Een grote wolk mussen landt kwetterend in 
een struik. ‘Ja, er leeft hier van alles’, lacht 
Jessica. ‘En het wordt nog ieder jaar mooier.’

NIENKE BEINTEMA WWW.EYTEMAHEERT.NL 
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Was Fieke Gosselaar enkel jurist bij de rechtbank dan was het na ruim dertien jaar misschien wel een keer tijd 
voor iets anders. Maar Gosselaar is ook schrijver, dichter en columnist. Die dingen samen vormen juist 

een perfecte combinatie.
ELLIS ELLENBROEK

V
oor ze naar Eenrum op het Groningse 
Hoogeland verhuisde, woonde 
Fieke Gosselaar (40) enkele jaren 
in de Oosterparkwijk in Stad. 

Door het raam van haar bovenwoning in de 
Hortensialaan sloeg ze het dagelijks leven in 
de oude volkswijk gade. Daar wilde ze iets mee. 
Dit voorjaar verscheen Als je ze kent, met de 
Hortensialaan als decor.
Het is de tweede roman van Gosselaar die ook 
verhalen en gedichten publiceert. Het verjaar-
dagsgedicht dat de RUG naar jarige alumni 
stuurt, is dit jaar van haar hand. Ook las ze 
jarenlang eigen columns voor bij Radio Noord, 
in het Gronings. 
Ze groeide op in een advocatengezin in 
Finsterwolde. Thuis spraken ze geen dialect, op 
de voetbalclub van Fieke was het de voertaal. 
‘Ik sprak het drie keer in de week. Dat moest 
wel, want iedereen praatte het daar. Zo heb ik 
het geleerd.’
Na haar rechtenstudie ging Gosselaar aan de 
slag bij de Rechtbank Groningen. Ze bereidt 
er strafzaken voor, is griffier op strafrecht-
zittingen en schrijft na afloop de concept- 
vonnissen. ‘Al bijna veertien jaar. Soms schrik ik 

ervan hoe lang al. Maar nergens kom ik zoveel 
verschillende mensen en verhalen tegen. Dat 
houdt me daar.’ Iedereen bij de rechtbank 
weet dat Gosselaar uit wat ze hoort en ziet 
subtiel put voor haar schrijverschap. Het is 
geen probleem.
In Als je ze kent zit ook een flinke portie cri-
me. Er wordt een Oosterparker vermoord, en 
iets van het duistere verleden van de man 
wordt onthuld. Maar Gosselaar schetst vooral  
gewone mensen van goede wil. De buurt-
moord zorgt ervoor dat voorheen onbeken- 
den contact met elkaar aanknopen. Hoofd-
persoon Nora is net uit de schulden en wordt 
even de held van de straat, door een zwerfvuil-
raapactie op touw te zetten.
Gosselaar wil met haar roman onder meer 
laten zien hoe makkelijk iemand in de schulden 
kan komen, zelfs een hoogopgeleide vrouw als 
Nora. En hoe zoiets een mens stilzet. Nora is 
geen Fieke trouwens. ‘Ik heb niet in de schul-
den gezeten en zwerfvuil raap ik ook niet, moet 
ik bekennen.’
Haar roman schreef ze met een beurs van het 
Nederlands Letterenfonds. Een mooie opste-
ker voor haar schrijverschap. Fieke hoopt dat 

haar boeken in de toekomst meer besproken 
worden in landelijke media. Ze heeft het er 
weleens over met collega’s uit de noordelijke 
literaire wereld. ‘Louis Stiller, Jan Glas, Harm 
de Jonge. Mensen die het in mijn ogen gemaakt 
hebben. Zij zeggen allemaal dat je amper opge-
pikt wordt als je in het noorden zit.’
Hoewel. Anjet Daanje is het wel gelukt. De 
Groningse scoorde met haar roman De her-
innerde soldaat een verlate vijf sterren-recen-
sie in NRC, nadat ze genomineerd was voor 
de Libris Literatuurprijs 2020. Haar volgende 
boek was direct een bestseller.
Het boek moet het doen, natuurlijk. Maar 
publiciteit is onontbeerlijk. ‘De pr-medewerker 
bij Anbo Anthos zei: “Jammer dat het geen 

persoonlijk verhaal is, dat 
kun je makkelijker pit-
chen voor een interview”.’ 
Gosselaar vindt persona-
ges creëren juist de lol. ‘Ik 
heb geen zin om over mijn 
trauma’s te schrijven.’

WWW.AMBOANTHOS.NL

€ 20,99, E-book € 10,99

Een flinke portie crime
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C
ultuurhistoricus Martin Hillenga, geschiedenis 1996, en 
vormgever en boekhandelmedewerkster Vera Post, kunsten 
cultuur en media 2015, beiden fervente poezenliefhebbers, 
stelden een verrassend, speels boek samen over de rol van de 

kat in de Groninger geschiedenis. ‘Stiekem gaat het boek natuurlijk 
over de manier waarop mensen met poezen omgaan,’ zegt Martin 
Hillenga. ‘Dieren vind je eigenlijk alleen terug in geschiedenisboeken 
als ze economisch nut hebben. Pas na 1900 werd de kat een poes 
waar mensen geld aan wilden uitgeven.’ Die ontwikkeling is onder 
andere terug te vinden in de verhalen over het katknuppelen, een 
volksvermaak tot ver in de 19e eeuw, het eten van gerookte kat door 
de allerarmste Groningers rond 1850, en de eerste ‘Poes vermist’- 
advertenties na 1900 van welgestelde Singelbewoners. 

Familiealbums
Eigenlijk is het boek een uit de hand gelopen hobby van Hillenga. Zijn 
belangstelling voor kleine geschiedenissen en ongeschreven bronnen 
stamt uit zijn studietijd toen hij het bijvak Europese Etnologie volg-
de. ‘Ik voelde me thuis in die wereld, vooral toen ik een docent een 
mevrouw aan de telefoon hoorde vragen of de kabouters in haar tuin 
al dan niet puntmutsjes droegen. Een bijzonder interessant vakgebied 
waarbij je je theoretisch kader goed op orde moet hebben.’ Door de 
jaren heen legde hij voor zijn eigen plezier een collectie aan van ver-
halen en afbeeldingen met poezen in de hoofdrol. ‘Ik denk dat ik alle 
familiealbums in de Groninger Archieven heb doorgebladerd.’

Succesvolle crowdfundingactie
Tijdens de coronacrisis vatte hij het plan op om zijn verzameling om te 
zetten in een boek. Tot zijn grote teleurstelling wees zijn eigen uitge-
ver het idee af, maar Allard Steenbergen, mede-eigenaar van Godert 
Walter, had er wel oren naar. Net als Vera Post. ‘Ik stond achter de 

kassa toen ik Martin en Allard erover hoorde praten en dacht meteen: 
dit is mijn kans!’ Het resultaat is een een door Post prachtig geïllu-
streerd en vormgegeven en uitstekend gedocumenteerd boek, dat 
is uitgegeven door Godert Walter en heel toepasselijk op 4 oktober 
wordt gelanceerd. Post: ‘Dankzij een crowdfundingactie, waaraan onze 
familieleden, vrienden en natuurlijk de trouwe klantenkring van de 
boekhandel hebben meegedaan, is het gelukt om het boek te maken.’ 
Voor een extra bedrag mochten donateurs hun eigen kat laten ver- 
eeuwigen in een fotogalerij. Het boek bevat verder acht bijdragen  
van gastauteurs, onder wie dichter Jean Pierre Rawie en Poezen-
krantdirecteur Piet Schreuders. 

Universitaire poezen
Ook over de poes en de universiteit zijn de nodige verhalen te vertellen. 
Zo bevat het boek een foto van Willem Frederik Hermans met poes 
Sebastiaan in zijn armen, is een hoofdstuk gewijd aan Doerak, die zich 
bij de Harmonie dagelijks laat aaien door studenten en schreef hoog- 
leraar Friese taal- en letterkunde Goffe Jensma over zijn taalexperi-
ment waarbij hij Fries spreekt met poes Poeki en Gronings met poes 
Pepsi. Eén feitje heeft Hillenga niet kunnen achterhalen: ‘Tijdens het 
13e lustrum van Magna Pete in 1963 bood de NS de vereniging een 
zwarte kat in een mandje aan.  Ik zou heel graag willen weten waar die 
kat uiteindelijk terecht is gekomen.’

Het plaatsje achter Walter’s Bookshop (de nieuwe dependance van boekhandel Godert Walter) aan de  
Oude Kijk in’t Jatstraat is de perfecte plek voor een gesprek over Het Grote Groninger Poezenboek. 

MARJAN BROUWERS

Vera Post

Martin Hillenga
Een kleine geschiedenis van

Groningen in 101 kattenverhalen Vera Post

Martin Hillenga
Een kleine geschiedenis van

Groningen in 101 kattenverhalen

Het Grote Groninger  
Poezenboek – Een kleine  
geschiedenis van Groningen  
in 101 kattenverhalen

www.godertwalter.nl  € 25,–

Het Grote Groninger
Poezenboek
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I
s er veel aan de hand met iemands lichaam 
– ziektes, afwijkingen – dan heeft diegene 
dus veel klachten. Is er weinig aan de hand 
– de dokter kan nauwelijks afwijkingen 

bespeuren – dan heeft diegene dus weinig 
klachten. Toch? Nee, zegt Judith Rosmalen, 
dat verband is een wijdverbreid misverstand. 
‘Diverse onderzoeken laten zien dat ziekte 
en klachten helemaal niet duidelijk samen-
hangen.’ Met andere woorden: de hoeveelheid 
klachten volgt niet duidelijk uit de ‘hoeveel-
heid ziekte’. ‘Als jij en ik dezelfde afwijking 
aan onze wervelkolom hebben, is het goed 
mogelijk dat ik veel pijn heb en jij niet.’

Snijvlak
De interesse voor het lichamelijke én het 
mentale zat er bij Rosmalen al jong in. ‘Op 
de middelbare school kwam er bij een stu-
diekeuzetest een top-drie: conservatorium, 
medische biologie, psychologie. Met het con-
servatorium ben ik begonnen, maar dat vond 
ik meer leuk voor erbij. Toen ben ik medische 
biologie gaan studeren, vanaf het derde jaar 
met een enkel vakje psychologie erbij, omdat 
dat me boeide.’ Met het gevolg dat ze tijdens 
haar promotieonderzoek in de medische bio-
logie en passant ook afstudeerde in de psy-
chologie. Het snijvlak ging haar steeds meer 
interesseren: daar waar het fysieke en het 
psychische elkaar ontmoeten. Uiteindelijk 
kon ze beide vakgebieden combineren als 
hoogleraar psychosomatiek in het UMCG. 

Buikpijn 
Buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, gewrichts- 
pijn: of iemand veel klachten heeft, heeft te 

ONDERZOEKDORIEN VRIELING

Langdurige 
lichamelijke klachten 

en de geest

WWW.RUG.NL/STAFF/J.G.M.ROSMALENHARMEN DE JONG

Wie langdurige lichamelijke klachten heeft, verdient meer begrip en een betere behandeling. 
Dat is de boodschap van hoogleraar psychosomatiek Judith Rosmalen. 

maken met allerlei factoren. Biologische, 
maar ook psychosociale factoren. Naar 
die laatste kijkt Rosmalen in haar huidige 
onderzoek. In 2020 kreeg ze van de NWO 
een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro voor 

een vijfjarige studie naar de invloed van 
jeugdervaringen op de mate waarin mensen 
last hebben van lichamelijke klachten. Hoe 
gingen je ouders ermee om als je een gat in 
je knie viel? Namen ze je vaak mee naar de 
dokter, of bijna nooit? De vraag is hoe dat 
alles bijdraagt aan de beleving van klachten 
van een volwassene. ‘Als we kunnen leren 
hoe het komt dat de een meer pijn heeft dan 
de ander, kun je daar oplossingen uit halen. 
Misschien valt er wel een hoop te leren van 
patiënten die weinig klachten hebben bij een 
afwijking waar anderen juist veel pijn van 
ondervinden.’  
Rosmalen heeft in Groningen unieke moge-
lijkheden voor dit onderzoek. ‘Wij werken 
onder andere met het TRAILS-cohort en het 
Lifelines-cohort. In beide cohorten worden 
grote groepen families gevolgd, en dat al zo’n 
15 tot 20 jaar. Daardoor kun je onderzoeken 
wat mensen uit hun eigen jeugd meenemen 
als ze zelf kinderen krijgen. En dat is uniek.’

Langdurige klachten
In veel van haar onderzoeken richt 
Rosmalen zich specifiek op mensen met 
langdurige klachten. Ook is ze voorzitter 
van het Netwerk Aanhoudende Lichamelijke 
Klachten (NALK). 
Lange tijd werd er in de medische wereld 
vaak verschil gemaakt tussen mensen met 
langdurige verklaarde klachten en langduri-
ge onverklaarde klachten. Volgens Rosmalen 
heeft dat onderscheid iets kunstmatigs. 
Natuurlijk, vindt de arts een behandel- 
bare oorzaak, dan wordt die behandeld,  
bijvoorbeeld met medicatie. ‘Maar er is niet 

Long Covid 

Afgelopen zomer kreeg Rosmalens publicatie  
in The Lancet over langdurige klachten 

na corona wereldwijd veel aandacht. Uit 
haar onderzoek bleek dat één op de acht 

Nederlanders langdurig klachten houdt na 
de diagnose COVID-19. Een stuk minder dan 
eerder onderzoek suggereerde, waarin stond 
dat tot wel driekwart van de coronapatiën-
ten langdurig klachten ondervindt. ‘Eerdere 
studies waren vaak niet goed opgezet,’ zegt 
Rosmalen. ‘Vaak volgden ze mensen vanaf 

hun besmetting en stelden ze na drie maan-
den vast: een grote groep heeft nog klachten. 

Maar als je een willekeurig cohort een  
klachtenvragenlijst geeft, heeft óók bijna 

iedereen klachten. Je moet de klachten in de 
maanden ná de diagnose kunnen vergelijken 
met de periode vóór de diagnose en met die 

van ongeïnfecteerde mensen.’ Momenteel 
wordt in dit onderzoek gezocht naar aan-

wijzingen voor orgaanschade of langdurige 
ontstekingen bij de groep met langdurige 

klachten na COVID. 
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altijd een behandelbare oorzaak te vinden, 
en bovendien helpt de behandeling niet altijd 
afdoende. En dan zouden we graag willen 
weten wat gedaan kan worden om toch de 
symptomen te verminderen en het functio-
neren te verbeteren.’ 

‘Breed’ behandelen
Bij de behandeling van patiënten met lang-
durige klachten moet de nadruk liggen op 
het ‘breed’ behandelen van klachten, onge-
acht of die klachten afdoende verklaard zijn. 
‘Het is zo belangrijk dat ook patiënten bij 
wie geen duidelijke oorzaak wordt gevonden 
serieus worden genomen. Uit onderzoek dat 
ik gedaan heb, blijkt dat het verlies van kwa-
liteit van leven bij hen net zo groot is als bij 
patiënten met verklaarde klachten.’ En er 
moet aandacht zijn voor zowel de fysieke als 
de mentale kant van ziek zijn – dat bedoelt 
Rosmalen met ‘breed behandelen’.  
Daar profiteren ook de patiënten van bij 
wie de arts wél een oorzaak voor de klach-
ten heeft gevonden, zegt de hoogleraar. Hun 
behandeling is vaak zo toegespitst op de 
medische aspecten van de ziekte, dat er 
weinig aandacht is voor andere aspecten, 
zoals slaapproblemen of piekeren. Dat weet 
Rosmalen bijvoorbeeld uit de ervaringen met 
Grip, een online hulpmiddel voor patiënten 
met aanhoudende klachten en hun zorgver-
leners, dat ze opzette vanuit het UMCG. Het 
systeem helpt bij het in kaart brengen van de 
klachten en het ontdekken wat kan helpen 
om de klachten te verminderen. ‘Deelnemers 
van Grip met reumatoïde artritis waren 
enthousiast over Grip en zeiden: eindelijk 
iets waar ik zelf ook iets mee kan! Ze vonden 
het zo fijn dat er bij Grip ook aandacht was 
voor slaapproblemen of piekeren.’ 

Dat samenspel tussen lichaam en geest, het 
blijft Rosmalen fascineren. Ze probeert de 
complexiteit ervan in haar werk altijd in 
gedachten te houden. ‘Het motto van het 
UMCG is “Zie de mens”. Dat is iets wat we 
nooit mogen vergeten. Achter iedere klacht, 
achter iedere ziekte, achter ieder orgaan 
dat we onderzoeken gaat uiteindelijk een  
persoon schuil.’ 

Judith Rosmalen (1971)  is hoogleraar psychosomatiek aan het UMCG. Op dit moment 
doet ze onder meer onderzoek naar de vraag hoe ervaringen in de jeugd van invloed zijn 

op de mate waarin mensen last hebben van lichamelijke klachten. Daarvoor ontving ze in 
2020 een Vici-beurs. Ook doet zij onderzoek naar langdurige klachten na COVID.  

Rosmalen studeerde medische biologie in Utrecht en psychologie in Leiden. In 2000 pro-
moveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op auto-immuun diabetes. Rosmalen 

ontving op 22 september in Amsterdam de senior J.J. Groenprijs 2022 voor Interdisci-
plinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast ontvangt zij op 10 november in 
Atlanta (VS) de Wayne Katon Research Award van de Academy of Consultation-Liaison 

Psychiatry voor haar onderzoek naar psychopathologie bij chronische ziektes.

 

‘Diverse onderzoeken  
laten zien dat ziekte

en klachten helemaal  
niet duidelijk  

samenhangen’
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AGENDA

Kijk op WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA voor  
meer informatie en een actueel overzicht van  
bijeenkomsten en activiteiten voor alumni.
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BirdEyes: De wereld door vogelogen

Hoe kijken vogels naar de wereld? Dat is de 
centrale gedachte achter BirdEyes, een nieuw 
onderzoekscentrum naar klimaatverandering 
in het al tien jaar leegstaande gebouw van de 
Friesland Bank in Leeuwarden. Initiatiefnemer is 
Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie, 
met als doel interdisciplinair en internationaal 
georiënteerd onderzoek en post-masteronder-
wijs over klimaatverandering bij elkaar brengen. 
Aan BirdEyes zijn onderzoekers verbonden van 

Lezingen Iris de Graaf 

Hoe is het om verslag te doen vanuit een land  
in oorlog, waar de term oorlog niet eens gebruikt  
mag worden? Daarover vertelde Iris de Graaf, 
kersvers Alumnus van het Jaar, tijdens de Opening  
van het Academisch jaar en, meer uitgebreid, 
in de Letterenlezing op 6 september. Ze ging in 
op de gevaarlijke omstandigheden voor haar en 
(vooral) haar Russische medewerkers, brak een 
lans voor onafhankelijke journalistiek en riep op 
vooral ook te blijven luisteren naar wat er leeft 
en speelt in Rusland. Video's van de lezingen via 
WWW.RUG.NL/ALUMNI/ALUMNUSVANHETJAAR

Indonesië – Jakarta 
Op woensdag 2 november is in Jakarta, 
Indonesië een alumnibijeenkomst met 
onder meer CvB-voorzitter Jouke de Vries 
(onder voorbehoud). 

Medische wetenschappen 
Zaterdag 5 november houdt de medische 
alumnivereniging Antonius Deusing haar 
lustrumsymposium ‘Positieve Gezondheid’. 
Programma: keynote-speaker dr. Sjaak 
Wijma, voorzitter RvB bij Zorginstituut 
Nederland, uitreiking prijs beste verslag 
Stage Wetenschap en de Rein Zwierstraprijs 
voor de beste Klinische Les 2021 – 2022. 
Diverse interessante workshops o.a. over 
Positieve Gezondheid en duurzame zorg. 
Locatie: UMCG en borrel in The Market 
Hotel. Aanmelden en meer informatie:  
WWW.ANTONIUSDEUSING.NL 

Onderneming en Recht 
Op zaterdag 12 november is er een alumni- 
dag van het Studentengenootschap 
voor Onderneming en Recht (S.G.O.R.) in 
Amsterdam. En zaterdag 11 maart 2023 is 
in Amsterdam de S.G.O.R. oud-besturendag.  
Hou je mail goed in de gaten voor verdere 
informatie over deze dag. Binnenkort is  
ook meer informatie beschikbaar op  
WWW.SGOR.NL 

Pedagogische en 
Onderwijswetenschappen/AOLB 
Studievereniging ODIOM organiseert 
op vrijdag 2 december speeddaten met 
alumni voor studenten van Pedagogische 
en Onderwijswetenschappen en de AOLB. 
Ben je alumnus en lijkt het je leuk om aan 
studenten wat over jouw loopbaan en het 
werkveld te vertellen en hen op deze manier 
kennis laten maken met de verschillende 
beroepsmogelijkheden? Mail dan naar 
ALUMNI@ODIOM.NL! Op zaterdag 4 februari 
2023 houdt ODIOM een alumnireünie. 
Meer informatie volgt. Houd de socials van 
ODIOM (Instagram ‘tomodiom’, Facebook  
of LinkedIn), de ODIOM alumni nieuwsbrief, 
of WWW.ODIOM.NL in de gaten voor meer 
informatie over de activiteiten!

de RUG-faculteiten Science & Engineering, 
Campus Fryslân en Letteren en het NIOZ en de  
UvA. Ze maken onder meer gebruik van de 
enorme hoeveelheid aan ‘tracking data’ die 
verzameld worden doordat steeds meer vogels 
zijn uitgerust met minuscule zenders. Piersma 
vertelt over BirdEyes in aflevering 37 van de 
RUG-podcast in de wetenschap.
WWW.RUG.NL/PODCAST-37
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‘A
bsoluut als strafwerk!’, omschrijft 
de Keniaanse Masai Jully Seema 
Senteu (37) de veldtochten door 
de natuurreservaten van Kenia 

die ze als kind met haar familie maakte. 
Haar moeder, onderwijzer, en vader, veteri-
nair wetenschapper, namen het gezin vaak 
mee op sleeptouw. De vier kinderen kregen 
papier en pen mee, en altijd een opdracht. 
‘Omdat mijn vader van vogels houdt, gingen 
we op zijn verjaardag naar een natuurpark, 
en moesten evenveel vogels benoemen als 
zijn leeftijd. En dan niet alleen de huis-tuin-
en-keuken-naam, maar ook de wetenschap-
pelijke naam!’ 

Nu is Seema blij dat ze door deze verplichte 
familietripjes zoveel weet over de natuur en 
het ecosysteem van haar land. Ze kan de ken-
nis goed gebruiken nu ze de komende jaren 
een promotieonderzoek naar natuurbehoud 
gaat doen in Serengeti-Mara-ecosysteem 
in Kenia en Tanzania, in het landschap van 
haar jeugd. 
Seema heeft de omgeving flink zien verande-
ren de afgelopen decennia. ‘De droogte door 
klimaatverandering is echt problematisch. 
Voor de mens, maar ook voor dieren. Als we 
vroeger naar mijn grootouders gingen dan 
kwamen we jagende cheeta’s tegen, giraffes. 
Nu moet je uren rijden als je die nog wil zien. 
De natuur verandert sneller dan mens en dier 
zich kunnen aanpassen. Dat is heel beangsti-
gend. Als wij als generatie niet handelen, dan 
is het slechts een kwestie van tijd voordat de 
aangerichte schade onomkeerbaar is.’  

Seema is technisch scheikundige, gespeci-
aliseerd in waterhuishouding en natuurbe-
heer. Voor haar studie moest ze naar het 
buitenland. Ze studeerde in Michigan, Delft 
en Oostenrijk. Aanhaken bij een Gronings 
onderzoeksproject is voor haar dus niet zo 
gek. ‘Pas later besefte ik hoe bijzonder dit is. 
Studeren in het buitenland is helemaal niet 
gebruikelijk voor mensen met een Masai-
achtergrond, en al helemaal niet voor meis-
jes. Het is ook verschrikkelijk duur. Ik ben 
dankbaar dat mijn ouders bereid waren om 
die offers te brengen. Daardoor wil ik iets 
terug doen voor mijn gemeenschap, voor de 
wereld.’ 

Maar de werkelijkheid van het natuurbeheer 
is ook weerbarstig, weet Seema. ‘De weten-
schap maakt het zo makkelijk. Er is zoveel 
informatie, zoals modellen van ecosystemen 
die inzicht geven in wat we moeten doen 
om de milieudegradatie te keren. Maar het 
is ongelooflijk moeilijk om mensen samen 
te laten werken. Communication, collabora-
tion, coordination, daar gaat het mis.’ In het 
verleden heeft Seema onder andere gewerkt 
als natuurbeheerder, researcher en beleids-
maker voor het WWF, ngo’s en de regiona-
le overheden in het Serengeti-Maragebied, 
waarbij ze probeerde alle belanghebbenden 
daar in beweging te krijgen. ‘Dat is heel las-
tig. Mensen in de toerisme-sector willen dat 
er olifanten, cheeta’s en wildebeesten lopen. 
Maar landbouwers willen die olifanten graag 
op afstand houden, want die verwoesten 
gewas en kunnen levensgevaarlijk zijn. De een 

heeft belang bij een snelweg, de ander heeft 
daar juist last van. Maar het kan nooit zijn: 
my way or the highway. Je moet al die belan-
gen afwegen, ieders taal spreken, zorgen dat 
iedereen de gevolgen van hun beslissingen 
goed begrijpt en bouwen aan het vertrouwen 
tussen de verschillende groepen. Alleen dan is 
goed natuurbeheer mogelijk. Ons onderzoek 
is gelukt als alle lokale gemeenschappen in 
harmonie met wildlife en het ecosysteem om 
hen heen leven.’ 

Zoeken naar harmonie in  
de Serengeti-Mara

‘De natuur in het Serengeti-Mara-ecosysteem wordt ook wel het achtste  
wereldwonder genoemd. Als je er bent geweest dan snap je direct waarom.  

De rijkdom aan wildlife, begroeiing, de grootsheid, die is onvergelijkbaar’, vertelt  
promovenda Jully Seema Senteu.

CoCost
Jully Seema Senteu maakt deel uit van 

het onderzoeksteam CoCost (Corridors, 
Coexistence, Synergies en Transitions), 
dat  onder leiding van RUG-hoogleraar 

ecologie en natuurbehoud Han Olff  
multidisciplinair onderzoek doet naar 

natuurbehoud van het Serengheti- 
Mara-ecosysteem. CoCost wordt  

gefinancierd door het Ubbo Emmius 
Fonds en partners. 

SARA PLAT SHUTTERSTOCK / MONGKOLCHON AKESIN WWW.UEF.NL/PROJECTEN/COCOST

http://WWW.UEF.NL/PROJECTEN/COCOST


Leiderschap moet in je zitten, vindt Marjan Minnesma. Als zij ziet 
dat er iets moet gebeuren en niemand doet iets, dan springt zij in 
het gat. ‘Je kunt dat zeker ontwikkelen, maar ik denk dat je het ook 
leuk moet vinden. Niet iedereen loopt graag voor de troepen uit.  
Ik denk dat je dicht moet blijven bij wat bij je past. Als je dingen 
gaat doen die niet bij je passen, dan wordt het al snel nogal kramp-
achtig. Als je boven je macht iets doet, word je niet een heel goede 
leider.’ 

Focus op klimaat
Minnesma studeerde bedrijfskunde en deed een MBA in Londen, 
waarbij ze afstudeerde op het hoofdkantoor van Shell. ‘Leerzaam’, 
zegt ze, ‘om zo vroeg in je carrière van dichtbij mee te maken hoe 
zo’n organisatie werkt.’ Er blijven wilde ze niet. Ze wilde iets  

zinnigs doen met haar leven. Iets anders dan vaten olie verkopen. 
Daarom ging ze terug naar de universiteit en rondde rechten  
en filosofie af in Utrecht en vond een baan bij Novem, de Neder-
landse Organisatie voor Energie en Milieu (nu RVO).

Haar afstudeerscriptie bij rechten ging over het Klimaatverdrag 
dat de VN in 1992 afsloot en voor Novem woonde ze in 1995 de 
eerste Conferentie van Partijen (COP 1) in Berlijn bij. ‘Ik voelde 
toen nog niet het gewicht van de gevolgen van klimaatverande-
ring. Maar toen ik in 2000 beviel van mijn eerste kind realiseerde 
ik me dat die baby een temperatuurstijging van vier graden statis-
tisch gezien zou kunnen meemaken. Ik besefte opeens hoe hard 
het ging. En dan kan ik niet blijven zitten totdat iemand anders het 
wel oplost.’

De meeste mensen kennen Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda, als de markante vrouw die de 

Nederlandse Staat op de knieën kreeg. Na jaren procederen won Urgenda de Klimaatzaak, waardoor de overheid  

de uitstoot van broeikasgassen sneller en verder moet reduceren dan gepland. Wat zijn haar drijfveren en hoe brengt 

zij nieuw leiderschap in de praktijk? Erik Boers van Comenius, waaraan Marjan Minnesma als spreker en inleider  

is verbonden, sprak met haar over dit thema.

Doorduwen voor een leefbare aarde
De urgente agenda van Marjan Minnesma:

TEKST:  MARJAN BROUWERS  •   FOTOGRAFIE :  JOSJE DEEKENS
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Verandering bedenken en sturen
Haar focus op het klimaat werd verder aangewakkerd toen ze 
voor Novem in Oost-Europa zo’n zestig projecten leidde op het 
gebied van duurzame energie en energiebesparing. Daarna werk-
te ze als campagnedirecteur bij Greenpeace en programmanager 
bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU. Ze stapte in 
2004 over naar de Erasmus University Rotterdam, waar ze direc-
teur werd van Drift: het Dutch Research Institute For Transitions. 
‘Drift heb ik samen met hoogleraar Jan Rotmans vanuit het niets 
opgebouwd. Met een groep koplopers, friskijkers en dwars-
denkers zijn we gaan nadenken over hoe je verandering kunt  
bewerkstelligen langs allerlei transitiepaden. Ondertussen vroeg 
ik me af wat we nu echt veranderden. De kloof tussen wat de uni-
versiteit bedenkt en wat daarvan in de praktijk wordt toegepast 
begon te schuren. Ik wilde veranderingen die zo hard nodig zijn 
niet alleen bedenken, maar ook sturen.’

De urgente agenda van Urgenda
In 2007 vroegen Minnesma en Rotmans de directeuren van ruim 
tien transitieprogramma’s van Nederland hoe duurzaam Neder-
land er in 2050 zou moeten uitzien. ‘Daar kregen we niet veel 
bruikbare reacties op. Daarom besloten we een urgente agenda 
op te stellen en op basis daarvan met heel veel partijen samen 
een festival te bouwen. We nodigden kunstenaars uit om ons te 
helpen die agenda te verbeelden. Als je praat over losse onder-
werpen is het lastig om te komen tot een gezamenlijk plaatje. Je 
hebt verbeeldingskracht nodig om mensen ervan te doordringen 
wat er aan de hand is met het klimaat. Een foto van een stervende 
koe in Afrika doet meer dan een kille grafiek. Tegelijkertijd wil je 
het optimisme gaande houden zodat mensen niet lamgeslagen 
worden.’ Dat Midzomernachtfestival leidde tot de oprichting van 
Stichting Urgenda met Minnesma als directeur. Aanvankelijk in 
combinatie met haar werk voor Drift, maar al snel slokte Urgenda 
haar volledig op.

Beren van de weg tikken
Bij Urgenda werd Minnesma een echte ondernemer die flinke risi-
co’s neemt. ‘We werken voor eigen rekening en risico. We begin-
nen gewoon en weten niet altijd of dat goed afloopt. Zo kochten 
we in 2010 voor het eerst collectief zonnepanelen in. Als dat schip 
met die 50.000 zonnepanelen en bijbehorende omvormers op 
een ijsberg was gevaren, had ik mijn huis uit gemoeten. Maar ik 
heb er niet wakker van gelegen. Ik heb er lol in om dingen te doen 
op het randje en die dan in goede banen te leiden door de beren 
van de weg te tikken. Daar moet je tegen kunnen.’

Vanaf het begin wist ze precies hoe ze Urgenda wilde leiden. ‘Het 
moest een platte organisatie worden met maximaal vijftien men-
sen. Ik wilde zelf ook leuke dingen verzinnen en uitvoeren en niet 
alleen beslissen wie wat mag doen. Veel van onze mensen trek-
ken een project en als dat project is afgerond en we hebben bewe-
zen dat iets kan, dan stopt het bij ons. Vaak richten projectleiders 
dan een eigen bedrijf op om het project elders voort te zetten.’ 

Binnen Urgenda weten haar medewerkers dat ze bereikbaar is als 
dat nodig is. ‘Maar ik ga niet op hun bureau zitten micro-mana-
gen. Ik geef vertrouwen en ruimte, maar als mensen behoefte 
hebben aan meer structuur en leiding, dan werkt dat niet. Deze 
manier van leiding geven bevalt mij het beste.’

Leiders met lef
De klimaatcrisis vereist een enorme omslag de komende tien jaar, 
benadrukt ze. ‘Als ik lezingen geef bij bedrijven vraag ik vaak wat 
leiders aan het einde van de rit echt belangrijk vinden. Hun return 
on investment of de liefde voor hun naasten. Die terugverdientijd 
doet er geen moer toe als je op je sterfbed ligt. Waarom sturen we 
onze samenleving dan toch alleen op economische waarden in 
plaats van op het nalaten van een leefbare aarde voor je kinderen 
en kleinkinderen? Als je daarover nadenkt, ga je misschien andere 
keuzes maken.’

Om die omslag te bewerkstelligen zijn leiders met lef nodig.  
‘Leiders die hun nek uitsteken, integraal kunnen denken en bereid 
zijn om oplossingen te zoeken die over meerdere terreinen gaan. 
Als we naar een samenleving willen zonder uitstoot, moeten we 
ervoor zorgen dat huizen, het verkeer, de landbouw en de indus-
trie bijna niets meer uitstoten  en moeten we voldoende duur-
zame energie opwekken. Dat lukt niet in de huidige verkokerde 
maatschappij. Daarvoor heb je een team nodig met overkoepe-
lend inzicht en bijzondere bevoegdheden. Een team dat de dingen 
anders mag doen en daardoor snelheid kan maken. Een soort 
transitiedoorduwteam dus. En ja, dan zul je af en toe fouten  
maken. Onderweg zullen er dingen misgaan, maar dat moet je 
accepteren en eerlijk benoemen.’

Intussen blijft ze het gesprek aangaan en wil ze in verbinding  
blijven. Ook met mensen die haar niet geloven en niet inzien hoe 
urgent de klimaatcrisis is. ‘We staan op de rand van het ravijn en 
als we niet oppassen kukelen we er al pratend in. Ik probeer men-
sen daarom terug te duwen voor hun eigen bestwil. En ondertus-
sen wil ik in verbinding blijven en mensen in de actiestand krijgen. 
Dat is lastig balanceren, maar we moeten dit doen voor een leef-
bare aarde. Met z’n allen.’

Verder lezen over het verkennen van nieuw, wijs leiderschap? 

Kijk op www.comeniusleergang.nl of scan de QR-code om  

dit gesprek als podcast te luisteren.

voor wie alles al denkt te weten
Comenius is verbonden 
aan Freia Groep
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Veel nieuwe gezichten tijdens de  
KEI-week  

 @universityofgroningen

Congratulations Hana!   
 @hanagram2.0 

‘Oud & nieuw in Groningen’  
 @reuterelly 

Frederika trots in de I Shop
 @universityofgroningen

Start viering Groningens Ontzet 
 @gerhardtaatgen

Bommen Berend en Alumni met  
zuurkool met gehaktbal 

 @gerhardtaatgen
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Shop

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19
050 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl
      universiteitswinkel      ishopgroningen 
rug.nl/shop

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

Heb jij ‘m al?

Onze bestseller in de spotlight
Rode Dopper € 12,50

www.rug.nl/ugbs-mba

GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Het programma van de 

Executive MBA zit erg goed 

in elkaar: naast goede specifieke 

vakliteratuur krijg je de tools mee 

om op de korte- en lange termijn 

strategisch te denken, maar ook om 

een volwaardig gesprekspartner te zijn 

op thema’s als finance, strategie, 

marketing, innovatie en management 

performance. Verschillende experts 

vanuit de wetenschap én de praktijk 

maken het onderwijs bijzonder boeiend, 

leerzaam en dynamisch. Docenten kijken 

vanuit hun expertise naar gangbare 

modellen in de wetenschap en vanuit 

deze expertise wordt nieuwe kennis 

gecreëerd waar ik als professional mijn 

(concurrentie) voordeel mee kan doen in 

de praktijk. Ik raad een  Executive MBA 

dus zeker aan!

Kies ook 
voor een 
parttime 
Executive 
MBA:

• Energy Transition

• Health

• Food & Retail

• Sustainable Business 
Models 

Met internationale reis  
en leiderschapstraject

Start: september

Deelnemer Joël Bax, Manager 

Strategisch Beleid & Innovatie, 

Profila Zorggroep

boeiend, leerzaam 
 en dynamisch ”

hoe beleef jij tijd?

help mee aan onderzoek!

Interactive Exhibition
TIME WILL TELL
NOW OPEN

Spraakmakende boeken

Op donderdag 27 oktober bespreekt 
Janine Mooij in Groningen De kappers-
zoon van Gerbrand Bakker en op  
24 november spreekt Sjoerd-Jeroen 
Moenandar over Het eiland van de 
verdwenen bomen van Elif Shafak. 
De lezingen worden de dinsdag erna 
herhaald in Leeuwarden. 

WWW.RUG.NL/KOPDERBIE

Cursus helder schrijven
Ook voor moedertaalsprekers biedt het Talencentrum van de RUG  
verschillende cursussen Nederlands aan, zoals de standaardgroeps- 
trainingen Helder schrijven en Academische schrijfvaardigheid Nederlands. 
Zie onder Taal- en Communicatietrainingen op WWW.RUG.NL/KOPDERBIE.

VARIA

Integratie met behoud van mannelijkheid
Mannelijke vluchtelingen uit islamitische landen en hun veronderstelde  
opvattingen over gender- en partnerrollen worden vaak als problematisch, 
gevaarlijk en onwenselijk beschouwd. Ze zouden afbreuk doen aan de 
Nederlandse identiteit. Demograaf Rik Huizinga ontkracht in zijn proef-
schrift dit negatieve beeld. 
WWW.RUG.NL/STAFF/R.P.HUIZINGA

http://www.rug.nl/museum
http://www.rug.nl/museum
http://www.rug.nl/shop
http://www.rug.nl/kopderbie
https://www.rug.nl/language-centre/language-courses/dutch-nt1/helder-schrijven
https://www.rug.nl/language-centre/communication-training/academic/courses/writing-dutch
http://www.rug.nl/kopderbie
https://research.rug.nl/en/clippings/d7ded4e4-281c-4289-8141-ed64796a8488
http://www.rug.nl/staff/r.p.huizinga


‘In mijn vierde jaar 

zat ik bij de huisarts: 

“Dokter, ik voel me zo 

moe, ik snap niet waar 

het vandaan komt”. Hij  

maakte een rijtje van  

wat ik allemaal deed. 

Hij kwam op een werk- 

week van 94 uur. Wed- 

strijdroeien en coachen,  

acteren bij een experi- 

menteel gezelschap, 

Het GeRUGt, drie 

avonden in de week met vrienden doorbrengen, ik vond een boel andere 

dingen leuk naast studeren. Maar als kind van een bijstandsmoeder wist 

ik wel dat voor mijn toekomst afstuderen absoluut het beste was. Na tien 

jaar, met vervangende dienst tussendoor, was ik doctorandus en ben ik 

gelijk acteur geworden. Eerst bij het Groningse gezelschap Theater te 

Water, toen naar Amsterdam. Een kamertje driehoog-achter, maar in 

Amsterdam gebeurde het. Binnen twee maanden zat ik in Goede Tijde 

Slechte Tijden, als neurochirurg. Ik was achtentwintig, veel te jong voor 

een neurochirurg volgens mij. Mensen groeten me nog altijd vanwege  

mijn latere hoofdrol in de Twentse soapserie Van jonge leu en oale groond.  

Maar met beroemd worden was ik niet bezig. Ik wilde acteren en inspireren.  

Daarom ben ik ook trainingsacteur geworden. Ik verhuur mijzelf als acteur 

en ook wel als co-trainer aan trainers die cursussen verzorgen voor bijvoor- 

beeld gemeentes en bedrijven. Ik ben levend oefenmateriaal waarmee 

cursisten vaardigheden kunnen trainen, of situaties die ze moeilijk vinden. 

In het verleden heb ik ook veel jeugdtheater gedaan en poppentheater. De 

poppen maakte ik zelf. Vijftien jaar lang had ik mijn eigen theatergroep. 

Ons stuk over keuzes maken, met een vegetarische wolf als hoofdfiguur, 

was een absolute hit. We speelden het tweehonderd keer in zaaltjes en 

op scholen in Nederland en België. Kortgeleden ben ik gestopt met het 

poppentheater. Leuren met voorstellingen, gedoe om subsidies te krijgen, 

zorgen voor een flitsende website. Het werd me te stressvol als eenpitter. 

Al mijn tijd en energie gaan nu naar mijn praktijk als trainingsacteur en 

trainer. Ik vind het waardevol bij te dragen aan de groei van anderen. En 

van dit werk kunnen mijn vriendin en ik ook beter rondkomen. Sinds twee 

jaar heb ik een zoon. Dat maakt dat ik nog bewuster keuzes maak.’

‘In 2016 zorgde ik voor 

mijn ouders die kort 

na elkaar overleden. Na 

de begrafenis van mijn 

vader werd ik gebeld 

door de ceo van een 

groot beleggingsfonds 

in Nederland. Die kende  

ik uit Groningen. Via 

hem kwam ik bij The 

Ocean Cleanup, de 

beroemde onderne-

ming van Boyan Slat. 

Die wereld, met veel activisten en vrijwilligers, was niet echt mijn terrein. 

Maar het was een schot in de roos. Tachtig procent van alle plastic dat in 

de oceaan komt, komt van rivieren. In Honduras en Guatemala tuigde ik 

projecten op om rivieren schoon te maken. Na drieënhalf jaar verliet ik het 

bedrijf, samen met een collega, omdat het volgens ons goedkoper kon. Nu 

werk ik weer alleen. Ik ontwikkel een businessmodel waarbij je, met goed-

kope technologie, afval opvangt, scheidt en verkoopt. Als ik met mijn pilots 

in Honduras en Guatemala kan aantonen dat het model geld oplevert, kan 

ik, denk ik, investeerders vinden. Ik ben altijd voor avontuur gegaan, liefst 

in het buitenland. Ik pakte de opportunities. Na mijn afstuderen begon ik 

bij de ABN Amro in Chili waar ik een Nederlander tegenkwam met wie ik 

in Chili Grolsch op de markt heb gezet. Dat ging zo goed dat Grolsch zei: 

“Waarom kom je niet voor ons werken?” Vanaf Aruba heb ik Grolsch ver-

markt in Zuid- en Centraal-Amerika en op de Caribische eilanden. Ik inves-

teerde in supermarktreclamemateriaal op de Antillen, was marketing-

manager bij een toeleverancier van bouwmarkten, en area-manager voor 

Zuid-Amerika en Afrika bij drankenproducent Herman Jansen in Schiedam. 

In Amerika probeerde ik wodka van Sonnema aan de man te brengen. 

Wonen en werken in Amerika was een oude droom van me, maar met die 

wodka is het niet gelukt. Met het ontwikkelen van drijvende huizen, een 

mogelijk antwoord op de stijgende zeespiegel, ook niet helaas. We had-

den een paar gave projecten op de lijn, maar lobbyen is een vak apart in 

Amerika. Daar loop je op leeg. Ik heb veel verdiend en veel verloren, risico 

genomen, en overal van geleerd. Mensen om me heen roepen: Nu begin 

ik op mijn 55e weer helemaal opnieuw. Mijn omgeving roept: "Hebben we 

Frank weer, het kan ook nooit normaal''. Maar dit is wie ik ben.'

ARTHUR GEESING (54)
STUDIE  bedrijfskunde 1986-1996  IS  trainingsacteur/co-trainer (zzp’er)  

HUISHOUDEN  met Suzanne (44) en zoon Okke (2)  HUIS  jaren 70 hoekwoning 

in woonwijk Ede  INKOMEN  winst uit onderneming varieert van  

15.000 tot 40.000

FRANK BEHRENS (55) 
STUDIE  bedrijfskunde 1986-1992  IS  ondernemer en oprichter  

RiverImpact www.riverimpact.nl  HUISHOUDEN  met Alexander (35)   

HUIS  huurappartement nabij Olympisch stadion Amsterdam  INKOMEN  leeft 

van maandelijks 2000 euro uit eigen onderneming 

ALUMNI ACHTERAF

Na een hele rij commerciële banen zit de ene bedrijfskundige 

tot zijn eigen verrassing nu middenin een startup ‘rivieren 

schoonmaken’. De andere bedrijfskundige werd niet lang na 

zijn afstuderen neurochirurg. In Goede Tijden Slechte Tijden.

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