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Nieuwe opleiding: Visie op de Toekomst 
Wil jij meer systematisch mogelijke toekomsten verkennen? Nieuwe kennis en inzichten opdoen 

over wat, vandaag de dag, technisch en maatschappelijk allemaal mogelijk is? Maar ook stilstaan 

bij vragen als wat we doen met al die kennis, hoe gaan mensen en organisaties er mee om en wat 

vinden we als maatschappij wel en niet verantwoord? 

De impact van de vooruitgang die op velerlei terreinen wordt gerealiseerd, is enorm en reikt verder 

dan de directe toepassing. Daardoor worden we met nieuwe, steeds complexere vragen geconfron- 

teerd. Jij hebt de behoefte om stil te staan bij de morele dilemma’s die alle technologische ontwik- 

kelingen en sociaal-maatschappelijke bewegingen met zich meebrengen, evenals geopolitieke 

verschuivingen. 

In de nieuwe opleiding Visie op de Toekomst dagen we je uit je regelmatig mogelijke toekomsten te 

verbeelden, reiken we je nieuwe invalshoeken aan om niet alleen te bedenken wat er kan gebeuren, 

maar des te meer om te bepalen hoe jij je tot alle vooruitgang wilt verhouden en je visie te vormen 

over ‘wat willen we dat er gebeurt’. 

Wat levert het jou op? 
• Kennis van en inzicht in technologische ontwikkelingen, sociaal maatschappelijke bewegingen 

en geopolitieke verhoudingen; 

• Inzicht in de samenhang tussen de grotere ontwikkelingen, waarmee je kantelpunten 

in maatschappij en samenleving eerder herkent; 

• Handvatten en methodieken om op een meer systematische manier vooruit te kijken, 

waardoor je voorstellingsvermogen groeit. 

Ben je op zoek naar nieuwe denkkaders om jezelf en de grote transformaties te begrijpen? 

Wil jij die leider zijn die kleur durft te bekennen en de toekomst richting geeft? Lees verderop 

het duo-interview met kerndocent Wouter Kalf en Cécile Cremer, trendonderzoeker bij 

Wandering the Future en kom meer te weten over de nieuwe opleiding Visie op de Toekomst. 

 
 

 
AOG is verbonden 

aan Freia Groep AOG. De vooruitgang voor zijn. 

AOG School of Management 

AOG School of Management biedt 

(toekomstige) leiders de mogelijkheid om 

hun visie te vormen, te veranderen én te ver- 

breden. Door middel van unieke academische 

opleidingen met een vakoverstijgende blik en 

gericht op organisatievraagstukken die om 

een specifieke visie en leiderschap vragen. 

Om zo de vooruitgang voor te zijn. 

 

Betekenisvolle ontmoetingen 

In onze programma’s vormen de betekenis- 

volle ontmoetingen een belangrijk facet. 

Vooraanstaande wetenschappers, filosofen 

en ‘innovators’ zorgen voor scherpzinnigheid, 

verwondering én reflectie op vakover- 

stijgende thema’s en vraagstukken. 

 

Meer informatie 
Bel of app met studie- 

adviseur Lisette Halmingh 

via 06 – 82 62 89 56, 

scan de QR-code om de 

brochure te downloaden. 

 
 

De toekomst 
vormgeven vraagt om 
een visie die verder reikt 
dan je eigen horizon. 
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at is nu juist de uitdaging. Iets zoeken, iets maken 

dat een oplossing biedt voor een echt maatschappelijk 

probleem’, zegt ingenieur Georgi Gaydadjiev. Samen met 

onderzoekers van allerlei pluimage probeert de hoog- 

leraar innovatieve computerarchitectuur binnen CogniGron een 

computer te ontwikkelen die vele malen sneller en energiezuiniger 

werkt dan de huidige apparaten. Inspiratiebron zijn onze eigen, 

superefficiënt werkende hersenen. 

 
Iets willen doen voor de samenleving, impact hebben, verbondenheid 

voelen met de wereld om ons heen, daar gaan ook in dit december- 

nummer de verhalen van wetenschappers en alumni weer over. Vaak 

komt dit voort uit bezorgdheid. Waarom gaat de energietransitie 

niet snel genoeg? Hoe benutten we op de werkvloer de talenten van 

mensen met de een of andere beperking? Wat kunnen we stellen 

tegenover polarisatie? De antwoorden zijn hoopvol en werpen een 

nieuw licht op onze zorgen. Er spreekt veerkracht uit de verhalen 

van de geïnterviewden, of zij nu worstelen met de slechte medische 

zorg in Ethiopië, met studieschulden of met de achteruithollende 

mogelijkheden een eerlijk beeld te krijgen van de denkbeelden van de 

Russische bevolking. 

 
En dat biedt troost; iets wat we allemaal nodig hebben op z’n tijd. In 

de media lijkt troost tegenwoordig opvallend veel aandacht te krij- 

gen: Lekker eten, een mooi boek of goed gezelschap, het zou allemaal 

troostend werken. Het is ook het onderzoeksthema van Christoph 

Jedan. Deze professor bestudeert troostliteratuur van theologen en, 

vooral, van de filosofen uit de Oudheid. Want zoals verlies, verdriet 

en angsten zo oud als de mensheid zijn, zo is troost dat net zo goed. 

Gelukkig. 

 
Wij wensen u fijne feestdagen! 
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Troost volgens de 
oude filosofen 

 

 

Betekenis kunnen geven aan verlies. Dat is troost. Christoph Jedan, hoogleraar Ethiek en Godsdienstfilosofie, 

verdiepte zich in troostliteratuur van theologen en van filosofen uit de klassieke oudheid. Zo ontwikkelde hij 

een troostmodel met vijf elementen. Veerkracht is daar een van. 

 

hristoph Jedan is een geestdrif- 

tige man. Dus als hij, al vertellend 

over zijn onderzoeksthema ‘troost,’ 

verwijst naar een boekje van de 

Nederlands-Amerikaanse theoloog Henri 

Nouwen, snelt hij de trap op in zijn huis 

om een exemplaar ervan te halen. Beneden 

gekomen legt hij een Engelse editie op tafel 

van Brief van troost en bemoediging uit 1982, 

de troostbrief die Nouwen aan zijn vader 

schreef na het overlijden van diens vrouw. 

‘Henri Nouwen zat aan de andere kant van 

de wereld, in de Verenigde Staten’, legt Jedan 

uit. ‘Ze zagen elkaar maar af en toe. Zijn 

vader was een succesvol bedrijfsjurist, maar 

waar het om gaat is dat de vader na het 

verlies van zijn vrouw in staat bleek nieu- 

we wegen te bewandelen, en zorgtaken op 

zich te nemen. Nouwen prijst hem dan ook: 

“je hebt het verlies heel goed opgepakt, je 

hebt de rol van je vrouw in het gezin op je 

genomen.”’ 

Veerkracht 
Ziedaar het element ‘veerkracht’. Als hoog- 

leraar Ethiek en Godsdienstfilosofie ontwierp 

Jedan langs vijf assen een troostmodel en 

veerkracht is een daarvan. Na nauwgezette 

lezing van troostbrieven uit de klassieke 

oudheid – van filosofen als Seneca, Cicero en 

Plutarchus – zag hij dat steeds vijf elemen- 

ten terugkeren als het gaat om het betekenis 

geven aan verlies. ‘Dat is wat troost is: aan 

verlies betekenis kunnen geven.’ 

 

 
STELLING LIFE CAN ONLY BE UNDERSTOOD BACKWARDS, BUT IT MUST BE LIVED FORWARDS - SOREN KIERKEGAARD DORIEKE DIJKSTRA MEDISCHE WETENSCHAPPEN 

http://www.rug.nl/staff/c.jedan


 
 
 
 
 
 
 

 
Eén as is, zoals gezegd, het wijzen op veer- 

kracht. De tweede as is: constructief rouwen. 

‘Niet alle rouw is constructief’, vertelt Jedan. 

‘Je kunt jezelf ook compleet kapot maken. 

Dat zie je bij schrijfster Connie Palmen in 

Logboek van een onbarmhartig jaar na het 

overlijden van haar man Hans van Mierlo. 

Zij probeert haar verdriet te verdoven met 

alcohol. Dat is vast heel herkenbaar voor 

veel mensen, maar het is niet constructief. 

Iemand die een ander troost, probeert wegen 

te wijzen hoe diegene minder zelfbeschadi- 

gend met zijn verlies kan omgaan.’ 

 

De dood hoort erbij 
De derde as is het ‘autobiografische ele- 

ment’: de schoonheid onder aandacht bren- 

gen van het leven van de overledene. ‘Kijk 

naar de rijkdom daarin, kijk hoe goed degene 

voor anderen is geweest’, zegt Jedan. Als 

vierde volgt de levensbeschouwelijke bete- 

kenis. ‘Dat houdt in dat je laat zien dat in 

de grotere gang der dingen de dood erbij 

hoort. Neem zo’n antieke filosoof die zegt: 

wat zou er gebeuren als we eeuwig zouden 

leven? Dan gaat het over het oeverloze van 

onsterfelijk zijn. De Epicuristen zeiden in de 

Oudheid: “stel je voor dat we eeuwig zouden 

leven – de natuur heeft ook materiaal nodig 

om mee te werken!” Nu zouden mensen mis- 

schien zeggen: de dood geeft wat scherpte 

aan het leven. Je weet dat je beperkte tijd 

hebt. Je moet je ergens voor inzetten. Die 

gedachte zie je bij de existentialisten in de 

vroege twintigste eeuw: de dood als drijfveer 

voor een authentiek leven. En je hebt ideeën 

als: de doden zijn bij God, het is allemaal 

goed in het hiernamaals. Dit zijn allemaal 

wereldbeelden die laten zien dat de dood een 

legitieme rol heeft.’ 

 

Verbinding 
Tot slot is er de vijfde as: de verbinding. 

‘Dat je beklemtoont: ik als rouwende sta in 

samenhang met een gemeenschap. Maar ook 

de overledene staat in verbinding, bijvoor- 

beeld met meerdere generaties. Neem zo’n 

beroemde brief van Seneca, Ad Marciam, 

die hij schreef rond 40-45 na Christus. 

Hij schrijft die brief aan de adellijke dame 

Marcia die haar lievelingszoon is verloren. 

Zij is gebroken door zijn dood en komt drie 

jaar niet buiten haar huis. Seneca benadrukt 

hoezeer zij onderdeel is van haar familie. 

“Luister”, zegt Seneca, “jouw zoon heeft kin- 

deren achtergelaten. Je moet er voor hen zijn. 

 
Christoph Jedan (Duitsland, 1970) 

studeerde filosofie, klassieke talen en 

theologie. Sinds 2003 werkt hij in 

Nederland, aan de Faculteit Godgeleerdheid 

en Godsdienstwetenschap van de RUG. 

Hij is hoogleraar Ethiek en Vergelijkende 

Godsdienstfilosofie. Kortgeleden rondde hij 

met een internationaal team een onderzoek 

af naar de begrafeniscultuur van minder- 

heden in zes Europese landen. In 2017 zei hij 

in zijn oratie Een voltooid leven – Over troost en 

de intelligentie van religie: ‘(…) religie zet ons 

aan het denken. Religies formuleren 

intuïties, ze formuleren denkmogelijkheden 

die verhelderend en inspirerend zijn, juist 

ook als je geen belijder bent van de 

desbetreffende religie.’ 

 
WWW.BIT.DO/ORATIE-CJEDAN 

 

 

 

 

 

In zijn kinderen leeft jouw zoon voort.”’ 

Christoph Jedan kwam uit op ‘troost’ als 

filosofisch thema toen jaren geleden de 

belangstelling voor de antieke filosofie weer 

opbloeide. De aandacht ging vooral uit naar 

de antieke ‘levenskunst’. Jedan merkte dat er 

weinig aandacht was voor de blik van de oude 

filosofen op verlies en dood. Zelf had hij in 

zijn jeugd in Duitsland gewerkt als grafdel- 

ver en uitvaartverzorger. Met een hoge cilin- 

derhoed op en katoenen handschoenen aan 

had Jedan vaak genoeg een van de touwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Politici en beleids- 

makers zouden eens 

troostliteratuur 

moeten lezen’ 

 
 
 
 
 

 
vastgehouden waarmee een kist ter aarde 

werd gelaten. Hij herinnert zich het ritueel 

dat je je handschoenen uittrekt en op de kist 

achterlaat. 

 

Moderne omgang met verlies 
Daarom eigende hij zich het thema troost 

toe. Zijn troostmodel maakt het mogelijk, 

zegt hij, om ook de moderne, vaak seculiere 

omgang met verlies te bestuderen. Neem de 

gewoonte om tijdens uitvaarten in de tegen- 

woordige tijd tegen de overledene te praten. 

Op verdekte wijze zit daar weer dat element 

van continuïteit en zelfs eeuwigheid in. 

Of kijk naar het graf van de Britse homo- 

seksuele schrijver Oscar Wilde op de Parijse 

begraafplaats Père-Lachaise. Het grafmonu- 

ment is door glas omsloten. ‘Bezoekers pro- 

beren om op de een of andere manier achter 

dat hoge glas een memento te leggen. Dan 

zie je bijvoorbeeld een briefje waarop staat: 

“Jij, Oscar, bent een enorme steun voor mij 

geweest. Zonder jou hadden ik en de homo- 

gemeenschap om mij heen nooit de durf 

gehad om uit de kast te komen en te leven 

als wie we zijn.” Daarin zit dat element van 

de waarde die iemands leven heeft. Tegelijk 

wordt de gemeenschap benadrukt: Je hebt 

voor een gemeenschap gezorgd die ver boven 

jouw dood uitstijgt. Wij zijn daar sterker 

uitgekomen.’ 

 

Trauerarbeit 
Wie troostteksten van auteurs als Seneca 

en Cicero leest, krijgt voor ogen wat de emo- 

tionele behoeften van mensen zijn. In zijn 

oratie van 2017 stelde Jedan zelfs: ‘Politici en 

beleidsmakers zouden eens troostliteratuur 

moeten lezen om beter te beseffen op hoe- 

veel vlakken mensen kwetsbaar zijn.’ Doe je 

dat, dan besef je dat mensen die een zwaar 

verlies hebben geleden meer nodig hebben 

dan een technocratisch antwoord. Denk aan 

de toeslagenaffaire: dat een kabinet vanwege 

de affaire aftreedt, kan niet de troost bieden 

die de getroffenen emotioneel gezien nodig 

hebben.’ 

Sigmund Freud had het al over ‘Trauerarbeit’. 

Jedan adopteerde die term, want treuren is 

inderdaad een arbeidsintensief proces. Hoe 

individueel en seculier onze samenleving 

ook is geworden, dát moeten we niet verge- 

ten, vindt Christoph Jedan: in tijden van ver- 

lies hebben we gemeenschap nodig, net als 

een idee van een continuïteit die het heden 

overstijgt. 
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Rectificatie vlag Colombia 
Tot onze spijt en verwondering is in het oktober- 

nummer in de rubriek ‘Alumnus in het buitenland’ 

de vlag van Colombia omgekeerd afgedrukt en is 

bovendien het kaartje omgekeerd én gespiegeld 

op de pagina beland. De brede, gele baan 

bovenaan de vlag staat voor de rijkdom van de 

bodem, de blauwe staat voor de twee oceanen 

waaraan Colombia grenst en de onderste, rode 

voor bloed dat liefde, kracht en vooruitgang 

symboliseert. 
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Nieuwe leden Young Academy Groningen 
De acht nieuwe leden van de Young Academy Groningen (YAG) van 2022 

presenteren zich in korte filmpjes op YouTube. De YAG is een groep 

getalenteerde, enthousiaste en ambitieuze jonge onderzoekers uit 

diverse disciplines van de RUG en het UMCG. Zij delen een passie voor 

wetenschap en de bredere impact daarvan op de academische wereld en 

de samenleving. WWW.RUG.NL/YAG-NIEUWE-LEDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Katja Loos wint Team Science Award NWO 
Katja Loos wint met haar onderzoeksgroep 

HyBRit de Team Science Award van NWO. De 

prijs is bedoeld voor teams waarin senior en 

junior onderzoekers uit verschillende disciplines 

samenwerken. In het oktobernummer van 

Broerstraat 5 stond een interview met haar 

en haar teamgenoot Chongnan Ye, getiteld 

‘Recyclebare plastics voor een duurzame 

toekomst’. WWW.RUG.NL/TEAM-SCIENCE-AWARD 

 
 

Geen tweede termijn Cisca Wijmenga 
De eerste vrouwelijke rector magnificus van 

de RUG, Cisca Wijmenga, is niet beschikbaar 

voor een tweede termijn. Wijmenga: ‘Vanwege 

persoonlijke omstandigheden heb ik met pijn 

in mijn hart de moeilijke beslissing genomen 

mij niet beschikbaar te stellen voor een tweede 

termijn als rector van deze mooie universi- 

teit. Tot 1 september 2023 zal ik mijn rol als 

rector magnificus blijven vervullen met grote inzet en toewijding.’ 

Johan Remkes, voorzitter van de RvT: ‘De Raad van Toezicht spreekt zijn 

waardering uit voor de sterke visie van de rector. (...) Ze is de drijvende 

kracht achter veel nieuwe initiatieven.’ 

WWW.RUG.NL/GEEN-TWEEDE-TERMIJN 

OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS 

 

Veerkrachtige Feestdagen 

eerkracht was het thema tijdens de opening van het 

Academisch Jaar. Het blijft actueel. Hoe blijven we veer- 

krachtig in een wereld die steeds angstiger wordt? In een 

‘maakbare’ maatschappij waar alleen oog lijkt te zijn voor 

succes? Hoe voorkom je dat negatieve gevoelens en gedachten je 

leven gaan beheersen en je steeds meer aan jezelf gaat twijfelen? 

Het baart mij grote zorgen dat het aantal jonge mensen met 

depressieve gevoelens en zelfs suïcidale gedachten zo sterk toeneemt. 

De pandemie heeft deze ontwikkeling nog versterkt. In een artikel 

in Nature over de preventie van depressie bij jongeren staat dat 

adolescenten vooral baat hebben bij het opdoen van positieve 

ervaringen buiten hun comfortzone. Zo leren ze om te gaan met 

tegenslagen en vergroten ze hun veerkracht en zelfvertrouwen. 

Ik heb dat zelf ervaren toen ik op 25-jarige leeftijd naar Amerika 

vertrok en geen flauw idee had waar ik terecht zou komen en wat ik 

daar zou gaan doen. Ik vond het verschrikkelijk spannend. Maar het 

ging goed en elke keer als ik daarna iets moest doen wat ik moeilijk 

vond, dacht ik terug aan mijn aankomst in Washington DC. Die 

ervaring heeft mijn zelfvertrouwen een enorme boost gegeven. 

Ik besef dat jongeren in een totaal andere wereld leven dan wij in de 

jaren tachtig. Hun leven wordt veel meer bepaald door social media 

en breaking news. In mijn studietijd kon de atoombom elk moment 

vallen, maar wij leefden bij de dag. De werkloosheid was enorm en 

het was maar de vraag of we ooit werk zouden vinden. De huidige 

studenten en jonge alumni ervaren veel meer druk dan wij indertijd. 

Van jongs af zijn de verwachtingen torenhoog. ‘Falen is geen optie.’ 

Er zijn zelfs ouders die mij mailen als hun kind een tentamen niet heeft 

gehaald. Dat jongeren mentaal kunnen bezwijken onder zoveel druk 

vind ik geen wonder. 

Als maatschappij moeten we accepteren dat niet alles in één keer 

hoeft te lukken. We hebben zelf ook geleerd van onze fouten. Waarom 

gunnen we dat jongere generaties niet? Spring in het diepe, is mijn 

advies als ik praat met jongeren over hun verwachtingen. Vertrouw 

erop dat je kunt zwemmen. Gaat het niet meteen goed, dan leer je 

daarvan. Falen helpt je om te groeien. En vraag eens aan de alumni 

in je omgeving hoe zij tegenslagen in hun leven hebben overwonnen. 

Neem de tijd om het gesprek aan te gaan. 

 

Ik wens iedereen veerkrachtige feestdagen. 

 
Cisca Wijmenga rector magnificus 
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A 

ALUMNUS IN ITALIË 
 

LUCCA 

 

 

 

 
BERT PLATZER 

 
 

ch Toscane, land van melk en 

honing, met je mooie weer, pitto- 

reske heuvels vol cipressen, wijn- 

gaarden en strade bianche, eten 

om je vingers bij af te likken en steden die uit 

hun voegen barsten van de cultuurschatten. 

Wie na de intro niet even wegdroomde op een 

wolk van dit soort clichés moet wel een hart 

van steen hebben. Of papier. Want niet alleen 

is Toscane de bakermat van de Renaissance, 

ook wordt de regio, de stad Lucca om precies 

te zijn, wel gezien als de geboorteplaats van 

de Europese papierindustrie. 

 
In deze eeuwenoude bedrijfstak vond de 

Italiaans-Nederlandse Venise Violante (27) 

emplooi nadat ze haar bachelor Europese 

Talen en Culturen aan de RUG in Italië 

had afgerond. Haar achtergrond maakte 

haar geknipt voor de functie van consulente 

Olandese bij EuroVast, een papierprodu- 

cent in Lucca. ‘Onze grootste buitenlandse 

klant is Jumbo, waarvoor we alle wc-pa- 

pier, keukenpapier, servetjes, papieren 

zakdoekjes en dergelijke voor het huismerk 

maken. Speciaal daarvoor hebben we een 

eigen fabriek in Nederland geopend. Het 

bedrijf zocht daarom iemand die met Neder- 

landse klanten direct in het Nederlands kan 

praten in plaats van in het Engels.’ Inmiddels 

is ze behalve voor alle vertaal- en tolkwerk 

in het Nederlands, Engels en Italiaans ook 

verantwoordelijk voor de inkoop van het 

bedrijf. 

 
Violante werd geboren in Italië en groeide 

vlak bij Venetië op. Op haar dertiende 

verhuisde het gezin naar Friesland – haar 

vader is Italiaans, haar moeder Fries. Maar 

Italië lonkte: op haar negentiende maakte 

ze gebruik van een ERASMUS-beurs om 

aan de Universiteit van Pisa het laatste jaar 

van haar studie te voltooien. Ze ontmoette 

er haar latere echtgenoot en bleef. Met hun 

twee kinderen wonen ze in Bientina, een 

stadje op zo’n twintig kilometer van zowel 

Lucca als Pisa. 

 
Toscane mag veel Nederlanders dan hemels 

in de oren klinken, afgelopen oktober won 

de radicaal rechtse Fratelli d’Italia van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VENISE VIOLANTE (27) 

 

 

‘De kerk heeft 

hier een grote 

invloed’ 

Giorgia Meloni wel gewoon de verkiezingen. 

Niet dat daar veel van te merken is, maar 

helemaal gerust is Violante er niet op. ‘Ik 

ben wel bezorgd over de algemene rechten 

van de Italianen. Daarmee bedoel ik vooral 

de rechten van bijvoorbeeld vrouwen en de 

lhbt-community. Italië is daar veel conser- 

vatiever in dan Nederland, waar men veel 

meer open minded is. De kerk heeft hier een 

grote invloed en dat maakt het moeilijker 

stappen vooruit te zetten. Die zijn wel gezet, 

maar ik ben een beetje bang dat we met deze 

situatie weer een paar stappen terugzetten. 

We wachten dus af wat er gaat gebeuren.’ 

 
Misschien komt het door het mooie weer 

dat het politieke klimaat nog niet echt 

guur aanvoelt? ‘Het weer heeft natuurlijk 

een hele grote invloed op mensen, op het 

humeur, hoe dingen worden aangepakt. Tot 

een week geleden was het nog 25 graden. 

Mensen gingen in het weekend gewoon naar 

het strand, en dat in november. Als je met 

een Italiaan een afspraak hebt, ga je eerst 

een beetje kletsen en koffiedrinken, terwijl 

Nederlanders heel direct zijn en meteen ter 

zake komen. Aanvankelijk zat ik er wat te 

veel tussenin’, lacht Venise. ‘Dan vonden 

Italianen me wat te direct en Nederlanders 

vonden dat ik te lang zat te kletsen voor ik tot 

de kern kwam. Maar dat heb ik beter leren 

afstemmen.’ 
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KARIN DE MIK ANP / SVEN SIMON WWW.RUG.NL/RESEARCH/BIOGRAFIE-INSTITUUT ONDERZOEK 

Ted Kennedy 
meester in compromissen 

 

 

 

 

Zes jaar van zijn leven besteedde hij aan een biografie over senator Edward M. Kennedy. 

De Amerikaanse schrijver en journalist John Farrell promoveerde er op aan het Biografie Instituut 

van de RUG. Ted Kennedy – a life kan volgens hem helpen in tijden van polarisatie. ‘Kennedy is een 

voorbeeld van hoe je kunt samenwerken met opponenten om successen te boeken.’ M 
et ‘Ted the shark’ ondertekende 

senator Edward Moore Kennedy, 

Ted of Teddy voor ingewijden, 

eens een briefje aan schrijver en 

journalist John Farrell. Die volgde de sena- 

tor al jaren als correspondent van de krant 

The Boston Globe en kende hem persoonlijk. 

‘Haaien in de oceaan moeten voortdurend 

zwemmen, anders sterven ze’, licht de net 

gepromoveerde schrijver toe aan een tafeltje 

in hotel De Prinsenhof in Groningen. ‘Ook 

Kennedy werkte continu en zette altijd door. 

Anders zou zijn immense pijn en verdriet 

ondraaglijk worden.’ Verdriet was er vol- 

op in het leven van de jongste telg uit het 

gezin van Joe en Rose Kennedy. Een drama 

van Shakespeare zou erbij verbleken, zegt 

Farrell. ‘Hij overleefde ternauwernood een 

vliegtuigongeluk, waar hij levenslang rug- 

pijn aan overhield en waarbij zijn mede- 

‘Een goede 

biografie is grijs. 

Niet zwart-wit’ 
passagier om het leven kwam. Voor zijn 

veertigste levensjaar had hij drie broers en 

een zus verloren. Drie van zijn kinderen kre- 

gen kanker en zijn (eerste, red.) vrouw was 

alcoholist.’ 

 

Sociale gelijkheid 
Op deze Ted Kennedy (1932-2009), die decen- 

nialang een belangrijke rol speelde in de 

Amerikaanse politiek, promoveerde Farrell 

onlangs aan het Biografie Instituut van de 

RUG tot doctor in de geschiedenis. Farrell 

wilde een thesis schrijven ‘uit intellectuele 

ambitie’ en koos voor Groningen omdat hij 

zijn promotor en directeur van het instituut 

Hans Renders al kende. 

De Amerikaan schreef eerder biografieën 

van onder anderen president Richard Nixon 

en Housespeaker Thomas (Tip) O’Neill. Op 

de vraag van zijn uitgever om ook het tur- 

bulente leven van de jongste Kennedy te 

beschrijven moest hij wel even nadenken. 

‘Wil ik zes jaar van mijn leven aan hem wij- 

den? Wat voegt zo’n nieuwe biografie toe aan 

de vele die er al zijn?’ Let wel: er bestaan zo’n 

40.000 boeken over de Kennedy’s. 

Teds broer John was president van de VS tot 

hij in november 1963 werd doodgeschoten. 

Zijn andere broer Robert stierf ook door een 

moordaanslag, toen hij in de race was voor 

de Democratische kandidatuur voor de pre- 

sidentverkiezingen in 1968. Ted zelf werd 

de op één na langst zittende senator in de 

Amerikaanse geschiedenis. In die lange peri- 

ode – van 1962 tot aan zijn dood - zette hij 

zich onvermoeibaar in voor sociale gelijkheid 

en rechten voor zwarten, vrouwen, homo’s en 

aidspatiënten. Ook streed hij decennialang 

voor wettelijke betaalbare gezondheidszorg 

voor alle Amerikanen. Uiteindelijk mondde 

dat uit in de wet die we kennen onder de 

naam Obamacare. 

 

Polarisatie 
Farrell vroeg zich onder meer af of een 

beschrijving van Ted Kennedy’s leven iets 

kon bijdragen in de huidige tijd van politie- 

ke polarisatie. Daarvan was hij overtuigd, 

omdat diens politieke carrière laat zien wat 

je kunt bereiken als je bereid bent tot het 

sluiten van compromissen en samenwer- 

king. ‘Juist in deze tijd is het verhelderend, 

zo niet verbluffend om zijn successen te 

bestuderen’, stelt Farrell. ‘Vooral zijn vermo- 
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gen om met opponenten samen te werken 

bij het opstellen en indienen van wetsvoor- 

stellen. De Democraat smeedde succesvolle 

allianties met conservatieve Republikeinse 

senatoren als Bob Dole, Dan Quayle, John 

McCain en Phil Gramm bij onderwerpen 

waar mensen fel tegenover elkaar stonden, 

zoals burgerrechten, immigratie, aids-wet- 

geving en gezondheidszorg.’ 

 

Enorm netwerk 
Kennedy was volgens Farrell een meester 

in het sluiten van overeenkomsten op de 

senaatsvloer. Door zijn jarenlange ervaring 

beschikte hij over een enorm netwerk en hij 

kende de senatoren en hun achtergronden 

goed. Farrell: ‘Als geen ander wist hij dat 

zowel persoonlijke als politieke factoren bij 

senatoren een rol kunnen spelen om een 

wetsvoorstel te steunen. Dreigde een sena- 

tor niet herkozen te worden? Dan kon die 

misschien stemmen trekken als zijn naam 

naast die van Ted Kennedy op een wetsvoor- 

stel stond. Samenwerking met een Kennedy 

streelde het imago en kon een plek in de 

geschiedenis opleveren.’ 

 

De mens Nixon 
Biografisch onderzoek kan zelfs een middel 

zijn om het wij-zij-denken tegen te gaan, 

meent Farrell: ‘Een goede biografie is grijs. 

Niet zwart-wit. Ieder mens heeft plussen 

en minnen. Een biograaf is getraind om 

goede en minder goede eigenschappen van 

zijn onderwerp te wegen. In biografieën 

leer je drijfveren en beweegredenen van 

iemand begrijpen, zelfs van mensen die je 

verafschuwt. Uiteindelijk vertelt elke bio- 

grafie het levensverhaal van een persoon. En 

mensen houden nu eenmaal van verhalen, 

zoals ze ook van romans en films houden.’ 

Een concreet voorbeeld van hoe een biografie 

de polarisatie kan doorbreken, is die van een 

omstreden en complex figuur als Richard 

Nixon die in 1974 als president moest aftre- 

den wegens het Watergateschandaal. ‘Er is 

geen politicus die zo controversieel was als 

hij,’ licht Farelle toe. ‘Mijn boek ging over de 

mens Nixon. Lezers zeiden me: “ik haatte 

 

John A. Farrell (New York, 1953) 

studeerde geschiedenis aan de Universiteit 

van Virginia, waar hij in 1975 cum laude 

afstudeerde. Hij werkte voor diverse 

nieuwsmedia en werd in 1980 Witte Huis- 

correspondent van The Boston Globe. Vanaf 

dat jaar tot 2012 deed hij verslag van alle 

presidentiële campagnes. Farrell schreef 

diverse autobiografieën van onder andere 

Thomas (‘Tip’) O’Neill en de met een Pulit- 

zerprijs bekroonde biografie over president 

Richard Nixon. Zijn biografie Ted Kennedy – 

a life is genomineerd voor de National Book 

Award. 

die man vroeger toen ik in de jaren zestig 

studeerde, maar nu ik je boek heb gelezen 

en weet waar hij vandaan kwam, begrijp ik 

hem beter. Ik zie hem nu niet meer als een 

demon.” Andersom gold dat ook. Nixon-fans 

onderkenden zijn falen in bepaalde kwesties 

en kregen een meer genuanceerd beeld van 

hem.’ 

 

Rijkeluiszoontje 
Ted Kennedy was evenmin onomstreden. 

Zijn critici vonden hem een rijkeluiszoon- 

tje en een rokkenjager. Het incident bij 

Chappaquidick in 1969, waar hij met zijn 

auto van een brug het water inreed en zijn 

vrouwelijke passagier achterliet, legde een 

zwakte in zijn karakter bloot. De vrouw, Mary 

Jo Kopechne, verdronk en Kennedy seinde 

pas na tien uur de politie in. Het beruchte 

voorval achtervolgde Kennedy zijn hele leven. 

‘Maar er is niemand die meer kritiek had 

op zijn gedrag dan Kennedy zelf’, verklaart 

Farrell. De schrijver ontdekte dat Kennedy, 

die geen moed toonde in een moment van 

crisis, in de uren na de dramatische gebeur- 

tenis op zoek was naar een alibi. Dat las hij 

in de niet eerder openbaar gemaakte delen 

van de dagboeken van Arthur Schlesinger 

jr., die bevriend was met Jean, een zus van 

Kennedy. ‘Schlesinger schreef dat Jean hem 

had gezegd dat Ted in paniek was geraakt 

en probeerde te verhullen dat hij de auto had 

bestuurd. Kennedy had gedronken en op 

rijden onder invloed stond zes maanden cel.’ 

De paniek is te begrijpen, aldus Farrell. ‘Hij 

wilde niet de bak in, want dat betekende het 

einde van zijn politieke carrière.’ 

 

BROERSTRAAT 5 DECEMBER 2022 9 

 

 

 
Ted Kennedy's auto wordt uit het water getrokken na het ongeval bij Chappaquidick 
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ALUMNUS SCHRIJFT BOEK 
 
 
 
 

 
VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI: 

 

 

Jelte Krijnsen 

(1976) / taalweten- 

schap 2002 

Broertje dood 

Literair non-fictie- 

werk over de 

impact van de 

babydood op een broer. 

WWW.GROWINGSTORIES.NL 

€ 15,– 

 
Ros Floor (1950) / promotie bij 

Letteren 2013 

Moderne Nederlandse gerechts- 

gebouwen. Symbolen van de 

rechtsstaat? 

Gebouwen als expressie van ideeën 

over recht en rechtspraak en archi- 

tectuur, nu en een eeuw geleden. 

WWW.AUP.NL € 39,99 

 
Herry Vos (1940) / geneeskunde 

1963 

Jij bent van ons – Wat gezegd 

moet worden 

Verhalen die overlevers van 

georganiseerd sadistisch misbruik 

psychiater Vos vertelden. 

WWW.VOSHBOEK.NL € 19,95 

 
Thijs Lijster (1981) / 

filosofie 2006, 

promotie 2012 

Wat we gemeen 

hebben. Een 

filosofie van de 

meenten 

Gemeenschapszin, maar wat 

verbindt ons eigenlijk? Pleidooi 

voor een herwaardering van de 

‘meenten’ of ‘commons’ 

WWW.DEBEZIGEBIJ.NL 

€ 24,99; E-book € 13,99 

 
Meindert Boersma (1945) / 

theologie 1974 

Dat het nooit went – 

Bespiegelingen over het kwaad 

Zoektocht naar filosofische en 

theologische aspecten 

WWW.DABARLUYTEN.NL 

€ 17,50 

Marlies Bongers (1957) / 

geneeskunde 1983 

Biografie van de Baarmoeder 

Het ingenieuze orgaan dat vaak 

niet begrepen wordt. 

WWW.ARBEIDERPERS.NL 

€ 22,50; E-boek € 12,99 

 
Mathijs Deen 

(1962) / Neder- 

lands 1988 

De Hollander 

Een Wadden- 

thriller. 

 
WWW.ALFABETUITGEVERS.NL 

€ 19,99; E-book € 11,99; 

Luisterboek € 11,99 

 
Alex Dol (1982) / 

technische 

planologie 2004 

Verder dan de 

Hemel 

Debuutroman over 

de inpoldering van de Zuiderzee 

en de modernisering van de 

landbouw. 

WWW.UITGEVERIJBUITENDIJKS.NL 

€ 22,50 

 
Janka Stoker (1970) / psychologie 

1993 en Harry Garretsen (1962) / 

economie 1987, promotie 1991 

Goede leiders in onzekere tijden 

Lessen voor organisaties en de 

politiek. 

WWW.BUSINESSBIBLIOTHEEK.NL 

€ 22,99 

 
Barbara Scholten 

(1971) / technische 

bedrijfsweten- 

schappen 1997 

Donnie Donut 

Een knotsgek 

nieuw verhaal vol 

avontuur. Kinderboek 8+. 

WWW.PLOEGSMA.NL 

€ 15,99 

Joyce van der Lans (1995) / IB & IO 

2016 

Op de fiets naar Kaapstad 

Reisverslag van een fietsreis van 

twee vrouwen dwars door Afrika. 

WWW.FIETSVERHAALTJES.COM  € 24,95 

 
Alfred van Hall (1947) / rechten 

1973 

Oestertaal 

Gedichtenbundel 

WWW.UITGEVERIJSERVO.NL  € 7,50 

 
Iris van den 

Brand (1995) / 

geschiedenis 2019 

en Sanne Meijer 

(1993) / IR&IO 

2017 

Vraauwlu 

Groninger vrouwen in de 

geschiedenis 

WWW.UITGEVERIJPASSAGE.NL  € 34,50 

 
Frans Verhagen (1954) / rechten 

en (kand.) sociologie 1980, 

promotie 1979 

1923 – Het jaar van de omslag 

Een crisisjaar: omslag naar 

‘de roaring twenties’ 

WWW.BOOM.NL 

€ 27,90 

 
Evelien Speel-Flierman (1968) / 

psychologie 1993 

Oskar & Sina prentenboeken 

Oskar gaat over emoties en het 

voelen van spanning, Sina over 

verdriet en verlies (ca. 2-8 jaar). 

WWW.OSKAR4KIDS.NL 

€ 35,– bundelprijs 

 
Japke-d. Bouma 

(1970) / economie 

1993 

Ik kan nu niet 

bellen want ik zit 

in een call 

Hilarische kantoor- 

observaties. 

WWW.ALFABETUITGEVERS.NL 

€ 17,95 
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Japke-d. Bouma (Arnhem, 

1970); columniste voor NRC, 

schrijfster; publiceert over 

hedendaagse kantoortaal en 

het moderne kantoorleven; 

studeerde economie van 1988 

tot 1994; daarna postdoctorale 

opleiding journalistiek in 

Rotterdam; haar achtste boek 

Ik kan nu niet bellen want ik zit 

in een call is in oktober 

verschenen. 

 
Speciale plek 

Paviljoen Duisenberg, Faculteit 

Economie en Bedrijfskunde 

(voorheen WSN-gebouw) 
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‘Hele nachten zaten we in kamer 501 
van het WSN-gebouw’ 

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 SIESE VEENSTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

conomie was nog echt een mannenwereld. Ik zat als enige 

vrouw in de hoofdredactie van het Economisch Magazine, 

het blad van faculteitsvereniging EFV. Ik ging over de 

kopij. Wij hebben het blad van een onooglijk zwart-wit 

gestencild vodje getransformeerd naar een glossy. Met dank aan de jongen 

van de acquisitie die zo succesvol was in advertenties binnenhalen dat we 

het magazine fullcolour en op glanzend papier konden uitbrengen. Wel 

64 pagina’s, geloof ik, belachelijk! 

 
Mijn leven in de media is daar begonnen. Hele nachten zaten we in kamer 

501 van het WSN-gebouw, in het hok waar ook de almanakcommissie zat, 

om de deadlines te halen. Koffie, mekaar wakker houden, lol, frustratie 

en pizza’s. Ik heb er het romantische beeld bij dat het moet hebben 

geleken op de sfeer waarin Facebook en Google begonnen zijn, vanuit een 

studentenkamer en een garage. De rebellenclub, en samen maakten we 

mooie dingen. 

 
We kopieerden op de gang, maakten spreads om te kijken hoe het er 

allemaal uit zou komen te zien. Daarna moesten we alle pagina’s op van 

die floppy’s laden. Die leverden we de volgende ochtend af bij de drukker. 

Letterlijk afleveren. Op de fiets naar een of ander industrieterrein, in plaats 

van die hele berg kopij te mailen. Dat kon toen nog niet. 

 
Met vijf mederedacteuren ben ik nog steeds bevriend. Onze appgroep heet 

“501”, naar het hok van toen. We gaan met elkaar op stap, eten, of zeilen. 

Met een van de mannen ga ik zelfs op vakantie. Toen we jaren geleden 

weer eens in Groningen waren, wilden we ook even bij onze vroegere 

redactieruimte kijken. Het WSN-gebouw is helemaal verbouwd, er is een 

gigantische campus gekomen, met zelfs een Albert Heijn. Het Economisch 

Magazine bestaat niet meer heb ik gehoord. 

Tegenwoordig maken we van elke scheet een foto met onze smartphones. 

Hadden wij maar ooit een foto gemaakt, van hoe we daar zaten in 501. Dat 

was fantastisch geweest.’ 
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et dataverkeer in deze digitale 

tijd neemt razendsnel toe. Zó snel, 

dat onze computers die ontwikke- 

ling nauwelijks kunnen bijbenen. 

Bovendien hebben die apparaten veel ener- 

gie nodig om al deze data te kunnen verwer- 

ken. Nu al gaat meer dan tien procent van de 

wereldwijde energievraag naar ICT. 

Om onze samenleving toekomstbestendig 

te maken is daarom een heel nieuw type 

computer nodig, gebaseerd op heel andere 

principes. Dat is de stelling van CogniGron, 

een Gronings collectief op topniveau, gefi- 

nancierd door het Ubbo Emmius Fonds. 

Binnen CogniGron werken tweeëntwintig 

hoogleraren en meer dan honderd docenten, 

promovendi en masterstudenten uit aller- 

lei landen samen aan de ontwikkeling van 

de superzuinige, superkrachtige computers 

van de toekomst. 

Een van die hoogleraren is ingenieur 

Georgi Gaydadjiev, van oorsprong Bulgaar 

maar inmiddels al meer dan dertig jaar in 

Nederland – met een paar intermezzo’s in 

Engeland en Zweden. Hij vertelt, zorgvuldig 

formulerend in zeer vloeiend Nederlands, 

waar CogniGron om draait en waarom hij er 

zo warm voor loopt. ‘Het meest bijzondere 

aan dit werk? Wij combineren principes uit 

de wiskunde, kunstmatige intelligentie, 

materiaal-, computer- én hersenweten- 

schappen. Dat is echt een unieke aanpak.’ 
 

Computers zo 
energiezuinig als 

hersenen 

Vanwaar deze nieuwe aanpak? Weten- 

schappers werken toch al heel lang aan 

een kwantumcomputer, die alles gaat 

oplossen? 

‘Dat klopt. Ook een kwantumcompu- 

ter gaat uiteindelijk op een heel andere 

manier berekeningen uitvoeren dan onze 

huidige computers. Maar het probleem is 

dat de kwantumnatuurkunde, de theorie 

waarop die computer is gebaseerd, nog sterk 

in ontwikkeling is. Het werk daaraan is nog 

heel fundamenteel. En daarom is de toepas- 

sing nog vrij ver weg, misschien nog wel 

twintig jaar. Wij zoeken naar een oplossing 

voor de tussentijd. Een oplossing die daar- 

naast ook bepaalde dingen kan waar een 

kwantumcomputer niet geschikt voor is.’ 

NIENKE BEINTEMA VERA POST WWW.RUG.NL/STAFF/G.GAYDADJIEV  
Waaruit bestaat die oplossing? 

Geavanceerde computertechnologie die is geïnspireerd op onze 

hersenen, dat is waar CogniGron hard aan werkt. Georgi Gaydadjiev is 

hoogleraar binnen dit Groningse consortium: ‘Als wij de basisprincipes 

uit de werking van hersenen weten te filteren, dan hebben we iets 

heel bijzonders in handen.’ 

‘Wij zoeken naar de combinatie van concre- 

te materiaaleigenschappen en principes uit 

de hersenwetenschappen om bepaalde bere- 

keningen te kunnen uitvoeren. Uiteindelijk 

resulteert dat in een systeem dat alleen rea- 

geert op de relevante signaalveranderingen 

uit zijn omgeving, net als onze hersenen. De 

hersenen verwerken ook niet voortdurend 

alle informatie die binnenkomt – dan zouden 
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we stapelgek worden en niets meer gedaan 

krijgen. Nee, ik zie bijvoorbeeld iets bewe- 

gen, en pas dan zal een deel van mijn her- 

senen in actie komen om de bijbehorende, 

zeer specifieke informatieverwerking uit te 

voeren. Dat is wat brain-inspired computing 

ook gaat doen. En dat is veel efficiënter ver- 

geleken met huidige computers.’ 

 
 

‘Wij combineren principes 

uit de wiskunde, 

kunstmatige intelligentie, 

materiaal-, computer- én 

hersenwetenschappen. 

Dat is echt een unieke 

aanpak.’ 

 
Wat zijn dat dan voor materialen? 

‘Het zijn materialen met bepaalde combi- 

naties van bijvoorbeeld elektrische, magne- 

tische en thermische eigenschappen. De 

kennis daarover – waar Groningen overigens 

al langer heel sterk in is – combineren we 

met kennis uit al die andere disciplines. Dat 

is zo uniek aan dit werk. Maar begrijp me 

goed: we willen geen kunstmatige hersenen 

bouwen. We willen de basisprincipes van de 

informatieverwerking in hersenen begrijpen 

en inzetten voor efficiënte dataverwerking. 

Hoe kan het bijvoorbeeld dat onze hersenen 

zó snel zijn, zó krachtig en efficiënt, en zó’n 

groot geheugen hebben, en tegelijkertijd zo 

weinig energie gebruiken?’ 

 
Maar van de werking van de hersenen is 

nog maar een fractie bekend… Is dat niet 

frustrerend? 

‘Nee, nee, nee! Dat is nu juist de uitda- 

ging! Iets zoeken, iets maken dat een oplos- 

sing biedt voor een echt maatschappe- 

lijk probleem, gebaseerd op hoe het in de 

natuur geregeld is. De natuur is het gelukt. 

Natuurlijk, dat heeft miljoenen jaren gekost, 

maar dat was dankzij bepaalde basisprinci- 

pes. Als wij die eruit weten te filteren, dan 

hebben we iets heel bijzonders in handen. 

Juist dát maakt dit werk heel erg leuk.’ 

 

Is het realistisch dat dit gaat lukken? 

‘Als ingenieur wil ik problemen altijd zoveel 

mogelijk opknippen in haalbare projectjes. 

Projectjes die ook echt een verschil gaan 

maken – niet alleen voor de wetenschap, 

maar juist ook voor de maatschappij. Ik denk 

niet dat we een generieke oplossing gaan 

vinden, een complete, cognitieve supercom- 

puter die alles kan. Wij richten ons daarom 

op een bepaalde functie, of een bepaalde set 

van functies, waarmee we meer en meer 

basisprincipes ontrafelen. Uiteindelijk 

komen we dan wel richting een generieke 

oplossing. En in de tussentijd kunnen we 

die kleine puzzelstukjes al wel inpassen in 

de huidige computers, om die veel beter te 

maken. En dat doen we ook al. Dat is het 

mooie.’ 

 

Welke toepassingen komen nu in zicht? 

‘Denk bijvoorbeeld aan weer- en klimaat- 

modellen. Die worden steeds dynamischer 

en complexer. Daarom verwerken ze steeds 

meer data, met een steeds hogere resolutie 

in ruimte en tijd. Daarbij lopen we nu al 

tegen grenzen aan. Als je nu bijvoorbeeld 

héél nauwkeurig het weer voor morgen wilt 

voorspellen, dan is een computer een week 

bezig om de berekeningen uit te voeren. Dan 

komt die voorspelling dus te laat en heb je er 

niks aan. Voor de wereldwijde klimaatmo- 

dellen geldt dat nog veel sterker – die kijken 

naar grotere gebieden en vooral naar langere 

tijdsperioden. Dat lukt nu nog niet zo nauw- 

keurig, met de huidige modellen.’ 

 
Kunt u nog een voorbeeld noemen? 

‘Er zijn ook veel mogelijke toepassingen in 

de medische wereld. Op basis van metingen 

willen artsen patiënten steeds gerichtere en 

persoonlijkere behandelingen bieden. Ook 

daarvoor heb je steeds meer rekenkracht 

nodig. Neem bijvoorbeeld een kankerpatiënt 

die wordt bestraald. De arts gebruikt een 

scan om heel precies alléén de tumor te 

bestralen, en niet het omringende gezonde 

weefsel. De arts gebruikt die ene scan voor 

een hele reeks bestralingen, over meerdere 

weken. Maar we weten dat organen niet 

statisch in het lichaam liggen: ze veran- 

deren soms van plek en van oriëntatie. Je 

zou eigenlijk een patiënt moeten scannen 

tijdens het bestralen. Daarvoor heb je veel 

krachtiger rekenwerk nodig dan computers 

nu aankunnen.’ 

 
Maar gaat dit dan echt lukken voordat 

die kwantumcomputer er is? 

‘Ja, daar ben ik 100 procent van overtuigd. Wij 

kunnen dit laatste voorbeeld zeker binnen 

vijf tot tien jaar waarmaken. We zijn al een 

geweldig eind op weg. Ik kan niet genoeg 

onderstrepen dat CogniGron echt een pionier 

is in Europa. Er zijn maar weinig initiatieven 

die de kennis en capaciteiten van al deze 

disciplines zó doeltreffend bij elkaar 

brengen. Daar kan Groningen echt heel trots 

op zijn.’ 

 

 
Georgi Gaydadjiev 

(Bulgarije, 1964) is hoogleraar 

Innovatieve Computer- 

architectuur aan de RUG. Ook is 

hij bijzonder hoogleraar aan 

Imperial College London en 

aan de TU Delft. Gaydadjiev 

behaalde zijn PhD aan de 

TU Delft, werkte 30 jaar in 

Research & Development in 

het bedrijfsleven en was tevens 

docent aan de 

TU Chalmers in Göteborg. 

 

 
CogniGron 

Bij het multidisciplinaire 

onderzoekscentrum CogniGron 

werkt een internationaal team 

van toponderzoekers aan de 

ontwikkeling van een nieuwe 

generatie computers, 

gebaseerd op de werking 

van onze hersenen. Deze 

computers van de toekomst 

moeten niet alleen sneller meer 

data kunnen verwerken, maar 

ook veel minder energie 

verbruiken. CogniGron kon 

worden opgezet dankzij een 

grote gift aan het Ubbo 

Emmius Fonds. 

 
WWW.UEF.NL/PROJECTEN/COGNIGRON 
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Lift naar de inclusieve 
werkvloer 

 
 

 

Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, 

zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. 

De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering komt het nog niet altijd. Werk aan de 

winkel, zegt Charlotte Venema, projectmanager Wet Banenafspraak bij de RUG. 

 

I 
edereen hoort erbij op de arbeidsmarkt. 

Dat besef groeit. Bedrijven en organisaties 

worden zich ervan bewust dat onbewuste 

vooroordelen een rol spelen in het sollici- 

tatieproces, en dat het belangrijk is om meer 

ruimte te maken voor iedereen die afwijkt 

van wat jarenlang de standaard was – wit, 

man, heteroseksueel. 

Toch wordt in dat groeiende bewust- 

zijn nog vaak een groep vergeten, meent 

Charlotte Venema, projectmanager Wet 

Banenafspraak bij de RUG: de groep solli- 

citanten met een functiebeperking. Zonde, 

zegt zij. Niet alleen omdat er momenteel veel 

vacatures zijn die maar moeilijk opgevuld 

 

Charlotte Venema 

worden, maar vooral omdat het potentieel 

van deze groep mensen daardoor onbenut 

blijft. 

 

Weerstand 
Bij de RUG zijn er nu zo’n 80 ‘afspraakba- 

nen’: banen die worden ingevuld door men- 

sen met een arbeidsbeperking. Die banen 

komen voort uit de Banenafspraak die het 

kabinet gemaakt heeft met het UWV en 

een aantal andere instanties. Het streven is 

dat de RUG in 2026 200 van die banen telt. 

Als het aan Venema ligt, is het vandaag al 

zover, maar het gaat niet vanzelf. ‘Sommige 

faculteiten of diensten doen erg hun best om 
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personeel aan te nemen met een beperking, 

bijvoorbeeld de rechtenfaculteit. Op andere 

plekken is er meer weerstand.’ 

Dat laatste is niet per se hetzelfde als onwil, 

legt ze uit. ‘Leidinggevenden maken zich 

vaak zorgen over wat het betekent om 

iemand met een beperking aan te nemen. 

Het kost meer geld, meer tijd, en kunnen we 

diegene wel voldoende begeleiding bieden?’ 

Een deel van die zorgen is terecht, geeft 

Venema toe, want het kost vaak meer tijd om 

iemand met een beperking in te werken, en 

soms zijn er praktische aanpassingen op de 

werkplek nodig. 

 

Jobcoaches 
Maar er zijn ook veel zorgen die ze weg kan 

nemen. Geld? Het UWV ondersteunt in de 

kosten. ‘En de begeleiding hoeft een werk- 

gever niet volledig op zich te nemen, daar 

zijn jobcoaches voor. Die bieden niet zozeer 

werkinhoudelijk advies, maar ze geven wel 

tips over hoe om te gaan met de beperking en 

bieden een luisterend oor.’ 

Belangrijker dan het geven van dat soort 

informatie vindt Venema het om te enthou- 

siasmeren. Ze wil niet alleen laten zien dat 

veel bezwaren onterecht zijn, maar vooral 

hoe groot de meerwaarde is van een inclusie- 

vere werkvloer. ‘Er zijn ontzettend veel men- 

sen met een beperking die barsten van het 

talent. Dat blijft onbenut als ze aan de kant 

staan. Daarnaast verandert hun komst iets 

op de werkvloer. Als er plek is voor mensen 

met een beperking, schept dat ook ruimte 

 

‘Er zijn ontzettend 

veel mensen met 

een beperking die 

barsten van het 

talent’ 

voor collega’s zónder beperking om te delen 

waar zij tegenaan lopen. Ziekte, stress of 

faalangst bijvoorbeeld.’ 

Groeit het aantal medewerkers met een 

beperking, dan krijgen werkzoekende 

arbeidsbeperkten de RUG hopelijk ook beter 

in het vizier. De universiteit is een fijne 

werkgever voor mensen met een beperking, 

meent ze. ‘Het is een grote, vrij logge orga- 

nisatie. Dat is soms onhandig, verandering 

gaat traag, maar door die logheid is het ook 

een heel stabiele werkgever. Een universiteit 

valt immers nooit om.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anke Marije Huisman (34) 

is medewerker communicatie bij de RUG 

en heeft een psychische beperking. Ze 

studeerde Griekse en Latijnse Talen en 

Culturen, maar maakte die bachelor niet 

af. Later haalde ze haar hbo-propedeuse 

Rechten. 

 
‘Ik kom vanuit de Wajong, dus ik breng een zak 

geld mee.’ Zo zei Anke Marije Huisman het maar 

gewoon tijdens haar sollicitatiegesprek. Dan 

wist haar mogelijke nieuwe leidinggevende 

meteen van de hoed en de rand: Huisman heeft 

een beperking, maar wie haar in dienst neemt, 

kan een beroep doen op allerlei ‘potjes’. 

 
Het gevolg van haar beperking is onder meer 

dat ze sneller moe en overprikkeld is dan de 

meeste van haar collega’s. Een volledige werk- 

week maken is niet haalbaar. Een halve wél. 

‘Eerst werkte ik twaalf uur. Toen ik net in dienst 

was moest ik na een halve dag werken steevast 

een uur slapen. Maar onlangs heb ik gevraagd 

of ik voor 20 uur in dienst mag.’ En ja, haar 

collega’s moesten even aan haar wennen, 

bijvoorbeeld omdat ze sneller overprikkeld 

raakt. ‘Maar na een maand of twee snapten ze 

hoe ik in elkaar zit. Toen zagen ze ook dat ik 

veel toe te voegen heb. Inhoudelijk, maar ook 

doordat ik taken kan oppakken waar zij niet aan 

toe komen, zoals digitaal archiveren.’ 

 
Werkgevers zien vaak beren op de weg als er 

iemand met een beperking solliciteert, weet 

Huisman. Ze zijn bijvoorbeeld bezorgd dat 

diegene veel begeleiding nodig heeft. Volgens 

haar moeten ze zich daar niet blind op staren. 

‘Er zijn ook heel veel mensen aan wie je het niet 

ziet, die soms een gesprek nodig hebben. En ook 

bij iemand met een burn-out is vaak tijdelijk 

wat meer begeleiding nodig.’ 

 
Bovendien hoeft de leidinggevende niet alles 

te doen. ‘Ik heb veel gehad aan mijn jobcoach 

van buiten de universiteit, en nog steeds. Als ik 

ergens mee zit, kan ik dat aan haar voorleggen 

en geeft zij advies met een frisse blik.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bas Tadema (30) 

is promovendus Staats- en Bestuursrecht 

aan de RUG en is slechtziend. Hij volgde 

de bachelor Rechten aan Windesheim 

en deed vervolgens de master Staats- en 

Bestuursrecht aan de RUG. 

 
 

Bronnenmateriaal zoeken? Dat is soms knap 

lastig als je slechtziend bent. En ook het door- 

werken van annotaties van promotoren kan 

gedoe zijn. Zie daar het belangrijkste ‘hulpmid- 

del’ van Bas Tadema: zijn student-assistent. ‘Zij 

helpt me een paar uur per week met dit soort 

praktische taken. Heel handig en fijn.’ 

 
Zo vond Tadema meer oplossingen voor 

praktische problemen. Soms in overleg met de 

faculteit, soms op eigen houtje. Toen hij merkte 

dat de verschillende verdiepingen in de lift op 

de faculteit niet met braille waren aangegeven, 

plakte hij zelf braillestickers. Niet ideaal, 

natuurlijk: idealiter zorgt de universiteit voor 

dat soort voorzieningen. 

 
Soms wordt dat glad vergeten. Onlangs 

werden er nieuwe koffiemachines geïntrodu- 

ceerd op zijn faculteit. Met een touch screen: 

oeps, niet bruikbaar voor iemand met een 

visuele beperking. ‘Toen de faculteit contact 

opnam met de fabrikant, bleek dat er aparte 

apparaatjes bestaan waarmee de tekst op het 

touch screen vertaald kan worden naar braille. 

Zo wordt er uiteindelijk vaak wel een oplossing 

gevonden, maar het voelt soms als dweilen met 

de kraan open. Je voorkomt veel gedoe als je er 

metéén over nadenkt.’ 

 
Hij ziet wel vooruitgang. Bij de bouw van een 

nieuw faculteitsgebouw werden medewerkers 

met een beperking gevraagd mee te denken 

over toegankelijkheid en gebruiksvriendelijk- 

heid. Mede daardoor worden er bijvoorbeeld 

prikkelvrije ruimtes gecreëerd. ‘Ik hoop dat de 

universiteit straks, als het gebouw open is, 

duidelijk uitdraagt dat er dat soort keuzes 

gemaakt zijn. Benadruk het maar, dat is 

belangrijk voor het bewustzijn.’ 
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Carina nevel 

 
 
 
 
 
 

Nieuwste details jong heelal 

 
Uit de analyse van de allereerste foto van 

de James Webb-ruimtetelescoop blijkt 

dat het in Nederland ontwikkelde MIRI- 

instrument nog beter werkt dan gedacht. 

Groningse onderzoekers, waaronder 

onderzoeksleider Edoardo Iani en hoog- 

leraar Karina Caputi, tonen aan dat de 

infraroodtelescoop details laat zien van 

sterrenstelsels uit de tijd dat het heelal 

slechts ongeveer 1 miljard jaar oud 

was. Deze periode is belangrijk voor 

astronomen omdat toen de eerste 

sterrenstelsels werden gevormd. 

WWW.RUG.NL/JWST-EERSTE-FOTO 

 

 
 

Astromusic 

 
Emeritus hoogleraar sterrenkunde Peter 

Barthel heeft voor zijn YouTube-kanaal 

drie video’s geproduceerd waarin hij 

pianomuziek combineert met projecties 

van het heelal. In twee films wordt werk van 

Scriabin gespeeld en in de andere voert 

het Groningse Grieg Duo een vierhandig 

pianowerk uit dat de Estse componist 

Urmas Sisask voor hen schreef. 

WWW.YOUTUBE.COM/@ASTRO-MUSICVIDEO8821 
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FRANKA HUMMELS WWW.RUG.NL/STAFF/E.GAUFMAN ONDERZOEK 

Haar onderzoek bevindt zich op het kruispunt van politieke theorie, internationale betrekkingen, 

media en culturele studies. Normaal gesproken probeert Lisa Gaufman, assistant professor of 

Russian discourse and politics, met een heel arsenaal van methodes rustig in kaart te brengen 

hoe verschillende mensen in Rusland denken, bijvoorbeeld over de verhouding met Oekraïne. 

‘Maar die tijden zijn voorbij’, zegt ze. 

 

 

 

Wat denkt 
de us ervan? 

V 
óór de Russische inval in Oekraine 

werd haar werk al steeds lastiger 

omdat mensen door de toenemende 

repressie in Rusland steeds minder 

hun gedachten konden delen. Maar sinds 24 

februari 2022 lijkt Lisa Gaufmans onder- 

zoek nauwelijks nog op haar werk van voor- 

dien. Een bron waar ze altijd veel uit geput 

heeft, zijn sociale media. De digitale wereld 

heeft haar speciale aandacht als onder- 

zoeker. ‘Instagram wordt nu in Rusland 

officieel als extremistische organisatie 

gezien. Natuurlijk hebben mensen VPN’s 

waarmee ze blokkades kunnen omzeilen, 

maar ze gebruiken Instagram nu op een 

heel andere manier,’ legt Gaufman uit. ‘Het 

grootste Russische social media platform 

is VKontakte. Dat is niet verboden, maar 

iedereen weet dat de geheime dienst met 

alles meeleest. De meeste rechtszaken tegen 

gewone burgers begonnen met een comment 

op VKontakte. Uiteraard houden mensen 

zich in. Wat je daar leest geeft een vertekend 

beeld van wat mensen denken.’ 

 

Gedachtengoed Kremlin 
Toch is de bron van sociale media niet hele- 

maal drooggevallen voor Gaufman en haar 

collega’s. Ze kijken bijvoorbeeld naar het 

taalgebruik. Eerder, bijvoorbeeld na het 

begin van de oorlog in Oost-Oekraïne in 

2014, zag ze dat mensen wel het gedachten- 

goed van het Kremlin overnamen, maar daar 

eigen woorden voor gebruikten. Ze hadden 

zich de argumenten en het onderliggend 

wereldbeeld dus eigengemaakt. ‘Nu zien we 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lisa (Elisaveta) Gaufman 

(Moskou, 1986) is assistant professor 

Russian discourse and politics aan de 

Faculteit der Letteren van de RUG. Ze 

behaalde haar master in Vredesstudies en 

internationale politiek in Tübingen en 

promoveerde er in 2014 op Threat narratives 

in Putins Russia. Daarvóór deed ze haar 

bachelor Internationale Betrekkingen in 

Moskou. Ze spreekt goed Nederlands, al 

slippen er vaak woorden en zinswendingen 

uit andere talen tussendoor. ‘Nederlands is 

mijn vijfde taal’, lacht ze. 

dat veel minder. Mensen gebruiken vaak 

precies dezelfde woorden als het regime.’ 

Ze hebben de denkwijze achter de inval in 

Oekraïne dus niet verinnerlijkt. ‘Maar dat 

wil niet zonder meer zeggen dat ze die niet 

steunen. Het zegt alleen iets over de manier 

waarop ze naar de oorlog kijken.’ 

En opiniepolls, in Nederland een standaard- 

onderdeel van de gereedschapskist van wie 

de publieke opinie in kaart wil brengen? ‘Dat 

die in Rusland weinig voorstellen, zullen 

de meeste mensen in Nederland wel begrij- 

pen’, denkt Gaufman. Als er straf staat op 

het uiten van een dissidente mening, ga je 

niet het achterste van je tong laten zien als 

er mensen met een vragenlijst voor je deur 

staan. Bovendien heeft de vraagstelling niet 

altijd wat te maken met de conclusie die aan 

de antwoorden wordt verbonden. ‘Dan gaat 

een onderzoek over de steun voor de oorlog, 

maar dan is een van de vragen: “steun je 

het beleid van de president?”. Dat is echt 

iets anders.’ Maar het blijft voor Gaufman 

en haar collega’s onverminderd nuttig 

om naar de peilingen te kijken. ‘Wat ik dan 

interessant vind zijn de mensen die zeggen: 

“ik werk niet mee”.’ 

 

Steun voor de oorlog 
De Russische steun voor de oorlog is dus zeker 

minder groot dan de opiniepeilingen ons 

willen doen geloven. Maar hoeveel minder? 

Dat durft Gaufman echt niet te zeggen. ‘We 

weten het gewoon niet. De afkeuring van de 

oorlog heeft vele vormen, met feministen 

en inheemse activisten als meest effectieve 
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De Russische journalist 

Marina Ovsyannikova, 

verscheen in maart tijdens 

een liveuitzending van de 

staatstelevisie in beeld 

met een protestbord tegen 

de oorlog in Oekraïne. 

 

 

 
 

stemmen, en de steun voor de oorlog is 

al even veelzijdig. Een collega-weten- 

schapper, Jeremy Morris, spreekt bijvoor- 

beeld van defensive consolidation. Mensen 

die vóór de oorlog het idee van een oor- 

log verwierpen, staan er, nu die realiteit 

is, soms toch volledig achter. Ze hebben 

het idee dat ze alleen zo hun land kunnen 

steunen. Een heel ingewikkelde manier van 

denken.’ Maar wel een mechanisme waar 

wetenschappers rekening mee moeten hou- 

den. Op deze manier is er zelfs bij sommige 

criticasters van Poetin steun voor de oorlog. 

 

Iris de Graaf 
Over het algemeen is Gaufman zeer te spre- 

ken over hoe Nederlandse media de bevolking 

op de hoogte houden over wat er in Rusland 

gebeurt. ‘Dat komt bijvoorbeeld door RUG- 

Alumnus van het Jaar Iris de Graaf van de 

NOS, die nu weer terug is in Moskou, en hard 

werkt een eenzijdig beeld te voorkomen.’ 

Sinds eind februari wordt Gaufman regel- 

matig door media bevraagd over ‘de mening’ 

van ‘de Russen’. Soms moet ze dan het ant- 

woord schuldig blijven. ‘Het is gewoon niet 

zo eenvoudig te zeggen, wetenschap kost 

tijd.’ Ze ziet dat zogenaamde hot takes in 

de mediadebatten overheersen. Mensen die 

een paar minuten na een gebeurtenis al 

een in oneliners verpakte verklaring heb- 

ben, die vervolgens een eigen leven gaat 

leiden. Gaufman betreurt dat en wil daar niet 

aan meewerken. Maar als er ruimte is voor 

gedachten die de hot take overstijgen, is ze 

juist graag bereid media te woord te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Talkshowtafels 
Ze is blij als ze haar collega’s – ook al RUG- 

alumnae – Ellen Rutten (UvA) en Marielle 

Wijermans (UM) ziet optreden in de media, 

want Gaufman kijkt soms met verbazing 

naar wie er verder als ‘deskundigen’ bij de 

talkshowtafels aanschuiven. ‘Dat zijn soms 

mensen die één keer in Rusland zijn geweest 

– en dan alleen in Moskou – die de taal niet 

spreken en geen Russische kennissen 

hebben, maar ondanks dat álles menen te 

begrijpen wat er in dat land speelt.’ Daarover 

mogen de media best eens bij zichzelf te 

rade gaan, vindt ze. In haar academische 

omgeving speelt eigenlijk hetzelfde. ‘Ook op 

congressen treden soms sprekers op die van- 

achter hun bureau van alles hebben onder- 

zocht maar nooit met de mensen waar het 

 
om gaat hebben gesproken. Terwijl ons soort 

wetenschap echt over mensen gaat. 

Objectiviteit bestaat niet, ook niet in de 

wetenschap. Dat kunnen we het beste maar 

gewoon erkennen.’ Ervaringskennis van 

onderzoekers wordt vaak afgedaan als sub- 

jectief, vertelt ze. Maar op grond van hun 

ervaringen stellen mensen die een persoon- 

lijke betrokkenheid hebben andere vragen, 

die minstens zo belangrijk zijn. ‘We hebben 

verschillende perspectieven nodig.’ 

 

Geen monoliet 
Dat is misschien ook een manier waarop 

we het beeld van Rusland als een uniforme 

massa achter ons kunnen laten, een punt 

dat Gaufman in dit interview erg graag wil 

maken. ‘Rusland is geen monoliet, is niet 

uit één stuk. In Rusland wonen niet alleen 

etnische Russen.’ Dat werd bijvoorbeeld al 

duidelijk bij de mobilisatie, toen bleek dat 

vooral mensen uit deelrepublieken van de 

Russische federatie die niet etnisch Russisch 

zijn werden opgeroepen. Maar ook bijvoor- 

beeld Siberië is oorspronkelijk niet Russisch, 

benadrukt Gaufman. Daar is in de voor- 

bije eeuwen een grote Russificatie geweest, 

zeker. Maar de cultuur die je daar aantreft 

is een wisselwerking van de oudere loka- 

le culturen en de koloniserende Russische. 

Een heel andere wereld dan Moskou, waar 

onze ogen zich als eerste op richten en 

waar ze dan vaak blijven steken. Gaufman 

herhaalt het nog maar eens: ‘Rusland is geen 

monoliet’. 

 
 

 MEDISCHE WETENSCHAPPEN 
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Mentoren gezocht 

 
Lisa Gaufman is mentor bij de University of 

New Europe (UNE). Deze universiteit in wording, 

geïnitieerd door alumna Ellen Rutten, wil een 

thuis bieden aan academici die in hun 

herkomstland niet vrij en veilig kunnen werken. 

Het mentorprogramma is opgezet om 

academici in nood uit Oekraïne, maar ook 

uit Rusland en Belarus, steun te bieden van 

West-Europese academici. Het contact verloopt 

digitaal en is niet tijdrovend, de UNE begeleidt 

de mentoren. Geïnteresseerd? 

Kijk op www.neweurope.university/mentoring. 

Academici uit alle vakgebieden zijn welkom. 

http://www.neweurope.university/mentoring


MARJAN BROUWERS WWW.ARJANVANHOUWELINGEN.COM BORDSPEL 

Verloting en verkoop 

Broerstraat 5 verloot een van de laatste GRUNN-exemplaren 

van de eerste editie onder de lezers. Mail vóór 1 januari 

2023 de redactie, redactieb5@rug.nl, en maak kans op 

dit unieke spel. 

 
GRUNN is vanaf februari 2023 weer te koop, voor ongeveer 

€ 35,–, bij 31 musea en in diverse spellen- en boekwinkels. 

Een eigen bordspel over de provincie Groningen. Daar hebben mensen wel oren naar, merkte 

Hanzehogeschooldocent Arjan van Houwelingen (alumnus psychologie 2005). Samen met jeugdcabaretier 

Robert Brouwer (propedeuse kunstgeschiedenis 1984) presenteerde hij op 3 november het bordspel GRUNN in 

het Museum aan de A in Groningen. Tien dagen later was de eerste oplage bijna volledig uitverkocht. 

 

 

 
 

Spannend bordspel 
over Groningen 

H 
et idee voor een educatief bord- 

spel voor, door en over de provincie 

Groningen komt uit de koker van 

museumadviseur Heidi Renkema in 

het kader van project Toukomst, onderdeel 

van het Nationaal Programma Groningen. 

Arjan van Houwelingen: ‘Robert en ik ont- 

wikkelen naast ons werk al jaren bordspelen 

en toen Heidi ons vroeg of we een leuk, toe- 

gankelijk spel wilden ontwikkelen, waren we 

daar meteen voor te porren. Aanvankelijk 

dachten we aan een soort Kolonisten van 

Catan voor Groningen, maar dat willen de 

bedenkers van Catan niet. Dus hebben we 

een eigen spel ontworpen.’ Het resultaat is 

een prachtig bordspel, geschikt voor één tot 

en met zes spelers, geïllustreerd door Emma 

Wilson en op historische feiten gecheckt door 

Jeroen Wiersma, alumnus en onderzoeker 

Landschapsgeschiedenis aan de RUG. 

 

Educatief randje 
Spelers van GRUNN verzamelen punten door land te ontginnen, wier- 

den op te werpen, polders aan te leggen, dorpen, kerken en boerderijen 

te bouwen en waterwegen aan te leggen. Door landschapstegels stra- 

tegisch in te zetten en actiekaarten te kopen verzamelen ze punten. 

De speler met de meeste punten wint. Uiteraard kunnen ze elkaar ook 

flink dwarszitten. ‘Het is entertainment met een educatief randje,’ zegt 

Van Houwelingen, ‘een spel voor zowel fanatieke bordspelers als men- 

sen die af en toe samen een spel willen spelen met familie of vrienden. 

We hebben er verder een solovariant aan toegevoegd: je kunt het ook 

spelen met het spel zelf als je tegenstander.’ 

 

Verander het spel 
In de doos zit een afstreeplijst van 31 Groninger musea die betrokken 

zijn bij het bordspel. Wie een van deze musea bezoekt, kan een gratis 

scenariokaart ophalen. Van Houwelingen: ‘Daarmee kun je het spel 

uitbreiden en veranderen. Je kunt bijvoorbeeld 

met andere spelers gaan handelen, slotgrach- 

ten graven of het scoreverloop aanpassen. 

Zo mag je met de scenariokaart van kunst- 

museum MOW in Bellingwolde als echte vrij- 

denker zelf de vorm van de provincie kie- 

zen. Met de kaart van het spelletjesmuseum 

Tiedens, dat volgend jaar opengaat, veran- 

dert het spel in een race om zo snel mogelijk 

punten te behalen. Om alle scenariokaar- 

ten te verzamelen moet je dus al die musea 

bezoeken. Zo maken we het spel afwisselen- 

der en zetten we de musea in het zonnetje.’ 

 

Razendsnel uitverkocht 
Bij het testen van het idee bleek dat het spel 

goed beviel. Op eigen kosten bestelden de 

spellenmakers daarom extra exemplaren voor 

de retail. In totaal waren er begin november 

1500 spelen beschikbaar. Van Houwelingen: 

‘Op een paar exemplaren bij de musea na waren ze in een mum van tijd 

verkocht. Dat zagen we echt niet aankomen. We hebben meteen een 

herdruk besteld. Wie achter het net heeft gevist, kan vanaf februari 

het spel weer kopen. We hebben al een flinke lijst aanvragen 

ontvangen.’ 
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‘Iemand met een migratieachtergrond. 

Die wil je hebben toch?’ 
 
 
 

 
Ramtin Sadeghpoor (30) studeerde Nederlands en is eerstegraads docent. 

Werkelijk iedereen vraagt de geboren Iraniër waarom hij uitgerekend die studie koos en dat beroep. 

Rare vragen? Of niet zo gek? En wat is het antwoord? O 
p zijn zesde vlucht Ramtin 

Sadeghpoor met zijn moeder 

van Iran naar Nederland. Vader 

is al eerder hier aangekomen. Het 

gezin woont in diverse azc’s en krijgt later in 

Deventer een woning in een achterstands- 

wijk. Ramtin verlaat de middelbare school 

met een vwo-diploma. En liefde voor het 

onderwijs. ‘Ik was niet zo’n fijne leerling, ik 

ben er vaak uitgestuurd. Dan zat ik bij de 

teamleider op de kamer en dacht: Dat lijkt 

me een leuke baan!’ 

Architect worden lijkt hem ook wel wat. 

Maar na een blauwe maandag bouwkunde in 

Eindhoven – hij kan er niet aarden – schrijft 

hij zich in voor een studie Nederlands aan de 

RUG. Hij houdt van lezen en schrijven, is als 

kind blij met het bibliotheekabonnement dat 

zijn ouders hem gaven. ‘Ik hielp anderen ook 

vaak met hun huiswerk. Ik was niet per se de 

slimste, blijkbaar kon ik wel goed uitleggen.’ 

Die eeuwige vraag naar het waarom van 

zijn studie- en beroepskeuze, hij snapt dat 

het interesse is. Maar het wringt ook: ‘Ze 

verwachten dat je helemaal integreert en 

binding hebt met Nederland en dan moet ik 

me toch verantwoorden.’ 

Hij heeft zijn afkomst weleens gekscherend 

in de strijd gegooid bij een sollicitatie. ‘Ik zei: 

“Iemand met een migratieachtergrond. Die 

wil je hebben toch? Mooi voor het profiel van 

de school!”’ 

Afgelopen november haalde hij de master 

binnen, maar Ramtin staat al ruim twee 

jaar voor de klas. Hij doceerde zelfs zeven 

maanden op zijn oude middelbare school 

in Deventer. Op LinkedIn schreef hij over 

zijn basisschooljuf van groep acht. Die gaf 

hem vmbo-advies, ondanks zijn vwo-cito- 

score. ‘Vluchtelingenkinderen, zeker uit een 

achterstandswijk, kregen standaard vmbo 

aangeraden.’ 

Gingen veel ouders daarmee akkoord, die 

van Ramtin voorzagen dat vmbo voorsor- 

teren was op een toekomst die wat minder 

bij hun zoon paste. ‘Vooral mijn moeder 

begreep het Nederlandse schoolsysteem 

gelukkig snel. Ik ben haar nog altijd dank- 

baar daarvoor.’ 

Broertje Danyal, in Nederland geboren, stu- 

deert bedrijfskunde aan de RUG. Vader en 

moeder zijn ook hoog opgeleid in Iran, maar 

namen in Nederland genoegen met banen 

onder hun niveau. Dat spijt Ramtin. ‘Zij heb- 

ben ons het beste gegeven, zelf hadden ze 

geen keus.’ 

De juf van groep acht reageerde op de 

LinkedIn-post. ‘Ik had je wel gezien, maar 

misschien had ik nog beter moeten kijken,’ 

schreef ze. Sympathiek, vindt Ramtin, die de 

leerkracht niet in een kwaad daglicht wilde 

stellen. Wat hij wel beoogde: Waarschuwen 

voor het over het hoofd zien van talenten van 

asielkinderen. 

 
Momenteel geeft hij Nederlands op CSG 

Liudger in Drachten, een havo/vwo-school 

met, schat hij, vijfennegentig procent witte 

leerlingen. Hij denkt na over een promotie 

in de taalkunde. Dat begrippen ineens taboe 

worden verklaard, is een thema dat hem 

intrigeert. ‘Neem een woord als allochtoon. 

Dat betekent zoiets als iemand die hier niet 

is geboren. Prima definitie lijkt me. Maar 

door de tijd heen verschuift het sentiment. 

Ineens menen mensen dan dat een term 

beledigend is. Dan wordt het medelander, 

of iemand met een migratieachtergrond, of 

nieuwkomer. Heel bijzonder. Ik geef je nu al 

op een briefje dat over een paar jaar mede- 

lander ook niet meer kan.’ 

 

ELLIS ELLENBROEK 

 

B ROERSTRAAT 5 DECEMBER 2022 21 

F
O

TO
 C

O
R

N
É
 S

P
A

R
ID

A
E
N

S
 



BERT PLATZER HOLLANDSE HOOGTE / FLIP FRANSSEN WWW.RUG.NL/STAFF/MACHIEL.MULDER ONDERZOEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alleen een dalend 
emissieplafond dwingt tot 

energietransitie 
 
 

 

Wie zijn benzineauto inruilt voor een elektrische en zonnepanelen op zijn dak legt, helpt mee om 

de uitstootvan CO2 te beperken. Toch? Ja en nee. ‘Een elektrische auto helpt wel, maar zonnepanelen niet’, 

zegt hoogleraar energie-economie Machiel Mulder. Om duidelijk te maken hoe dat zit schreef hij een boek: 

Energietransitie – Eerst snappen, dan doen. 
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e ondertitel van het nieuwe boek 

van Machiel Mulder, Eerst snappen, 

dan doen, suggereert dat we in de 

energietransitie - de overstap van 

fossiele brandstoffen naar duurzame energie 

- nog niet echt weten waar we mee bezig 

zijn. Eigenlijk is dat volgens Mulder ook zo, 

al formuleert hij het anders. ‘Steeds meer 

mensen zijn overtuigd van de noodzaak van de 

energietransitie en de meeste mensen willen 

daaraan een bijdrage leveren. Mensen gaan 

dan iets duurzaams doen en dat geeft ze het 

gevoel dat ze goed bezig zijn, maar vaak maakt 

dat voor de CO2-emissies vrijwel niets uit.’ 

Zoals zonnepanelen op je dak leggen dus. ‘Dat 

komt door de werking van het emissiehandels- 

systeem voor CO2, dat sinds 2005 in Europa 

gehanteerd wordt voor ongeveer de helft van 

de emissies’, legt Mulder uit. ‘Als je zonne- 

panelen op je huis legt, hoeven gascentrales 

minder stroom te produceren en dus minder 

CO2-rechten te kopen. De vraag naar en de 

prijs van emissierechten daalt dan, waardoor 

andere bedrijven goedkoper rechten kunnen 

bijkopen om meer te produceren. Een water- 

bedeffect dus.’ En waarom helpt een elektri- 

sche auto wel om de CO2-uitstoot te drukken? 

‘Omdat benzine niet onder het emissiehan- 

delssysteem valt. Helaas.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Er moeten meer 
sectoren onder het 

emissieplafond 
worden gebracht’ 

Marktwerking 
Juist omdat door marktwerking iedereen die 

een goed idee denkt te hebben zijn geluk mag 

beproeven, zullen de goede bedrijven volgens 

Mulder overleven: bedrijven die dankzij hun 

verdienmodel betaalbare energie kunnen 

leveren. ‘Stel je hebt één, genationaliseerd 

energiebedrijf. Wie staat er aan het hoofd? 

Het kabinet en de Tweede Kamer. De kans dat 

zij de beste beslissing nemen is veel kleiner 

dan wanneer er veel meer bedrijven zijn die 

allemaal proberen het beste te doen, zodat er 

grotere kans is dat enkele bedrijven het beste 

besluit nemen’ 

Daarbij komt dat als energiebedrijven worden 

genationaliseerd, ook alle investeringen 

door de overheid moeten worden gedaan. ‘De 

overheid (de Nederlandse staat) is al eigenaar 

van Gasunie en TenneT, en de gemeenten en 

provincies zijn eigenaar van alle distributie- 

netten’, zegt Mulder. ‘Maar de afgelopen jaren 

was de bottleneck bij TenneT dat er veel in het 

elektriciteitsnet moet worden geïnvesteerd 

om offshore windparken aan te sluiten en de 

enige aandeelhouder, de staat, te weinig eigen 

vermogen wilde storten, terwijl TenneT maar 

beperkt kan worden gefinancierd door private 

partijen, zoals banken. Hetzelfde geldt voor 

de beheerders van de distributienetten. Zij 

krijgen te weinig geld om congesties op te 

Fikse boete 
Dat is wat Mulder met ‘snappen’ bedoelt. ‘Met het CO2-handels- 

systeem is er een bepaald maximum aan emissies ingesteld. Door 

jaarlijks een hoeveelheid emissierechten uit het systeem te halen 

gaat dat plafond geleidelijk omlaag, tot nul in 2050. Aan het eind 

van elk jaar moeten bedrijven de overheid een accountantsverklaring 

overleggen om te laten zien hoeveel ze hebben uitgestoten en hoeveel 

rechten ze hebben. Als ze te veel hebben uitgestoten, krijgen ze een 

fikse boete. Dat is echt de prikkel.’ 

Mulder toont een grafiekje in zijn boek, met het aantal uitgedeelde 

rechten en de daadwerkelijke emissies van de bedrijven die onder het 

handelssysteem vallen. De lijn van de emissies volgt braaf de dalende 

lijn van het emissieplafond. Mulder laat een volgende grafiek zien: 

‘De prijs voor CO
2-
rechten is momenteel heel hoog en was jarenlang 

heel laag, maar dat maakt voor de milieueffecten helemaal niet uit. 

Het enige dat telt, is de hoogte van het plafond!’ 

De politicus, columnist of kennis die weer eens stellig verklaart dat 

de CO
2-
prijs veel te hoog of juist te laag is, kunnen we dus op een goed 

gefundeerd hoongelach onthalen. Geldt dat ook voor de roep om de 

nationalisatie van energiebedrijven, zoals die bijvoorbeeld afgelopen 

oktober uit de kelen van SP-politici klonk? Mulder is er zelf de man 

niet naar om ideeën op hoongelach te onthalen, maar hij plaatst wel 

serieuze kanttekeningen bij het idee. ‘Tot eind jaren negentig hadden 

we overheidsbedrijven die alles deden, van transport tot productie en 

levering van energie. Gasunie bijvoorbeeld. Ook toen waren er veel 

klachten over de hoge energieprijzen in Nederland. Die bedrijven 

opereerden dus niet efficiënt.’ 

lossen, want de gemeenten en provincies moeten ook zoveel andere 

zaken financieren.’ 

 

Economisch perspectief 
Duidelijk, maar wat moeten we nou wél doen om de CO

2-
emissies 

te verlagen? Mulder: ‘De emissiehandel is cruciaal, dus het plafond 

moet sneller omlaag. Dat is het enige wat werkt. En er moeten meer 

sectoren onder het emissieplafond worden gebracht, zoals gasver- 

bruik door huishoudens, en brandstoffen voor het verkeer. Eurocom- 

missaris Frans Timmermans heeft in de Green Deal ook al voorge- 

steld om auto’s onder het emissieplafond te brengen. Dat is een goed 

idee. Er zitten nu wel belastingen op auto’s en benzine, maar dat is 

niet gekoppeld aan de beschikbare hoeveelheid emissierechten. Het 

vliegverkeer binnen Europa zit al wel onder het emissieplafond.’ 

Hoe de verschillende sectoren hun emissies omlaag moeten brengen, 

kan volgens Mulder prima aan de markt worden overgelaten. ‘Mijn 

verhaal is dat niemand weet wat het beste is. In mijn boek schrijf ik 

niet wat de beste techniek is, of dat de een waterstof moet gebruiken 

en de ander energie moet besparen. Het belangrijkste is dat je moet 

kunnen reageren op prijzen die de schaarste weerspiegelen en passen 

bij het emissieplafond. Dan komt het goed.’ Is het prijsplafond voor 

gas dat per 1 januari gaat gelden dan een slecht idee? ‘Ja, want als 

consument denk je dan dat het wel meevalt met de schaarste, terwijl 

de overheid in het ergste geval moet gaan bepalen wie wel of geen gas 

krijgt, want met een prijsplafond is de schaarste aan gas niet weg.’ 

Mulder is overigens de eerste om te erkennen dat zijn economi- 

sche blik maar één kant vertelt van het verhaal dat energietransitie 
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Machiel Mulder (1960) studeerde 

economie aan de RUG en promoveerde 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Hij stond aan het hoofd van de afdeling 

Energie van het Centraal Planbureau 

en was adjunct hoofdeconoom van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit. 

Van 2013 tot 2020 was hij in Groningen 

bijzonder hoogleraar Regulering 

van Energiemarkten en sinds 2021 

hoogleraar Energie-economie. 
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heet. Om het in termen van zonnepanelen uit te drukken: ‘Zonnepa- 

nelen helpen misschien niet de emissies omlaag te brengen, maar 

ze verminderen natuurlijk wel onze afhankelijkheid van dubieuze 

regimes voor onze energie’, zegt Mulder. ‘Mijn economische perspec- 

tief is een puzzelstukje in het geheel van de andere puzzelstukjes.’ 

 

Multidisciplinair 
Al die puzzelstukjes passeren de revue tijdens de executive cursussen 

die Mulder sinds 2014 voor de University of Groningen Business 

School (UGBS) verzorgt. ‘De cursisten werken vaak bij overheden of 

energiebedrijven en willen meer weten over de energietransitie. Dat 

is een heel dankbaar publiek. Daar spreken mensen vanuit allerlei 

hoeken – techniek, scheikunde, kernenergie, filosofie – over ethische 

vraagstukken, psychologie, over gedrag en draagvlak, rechten, wat 

wel en niet mag, noem maar op. Ik praat dat aan elkaar, maar geef 

zelf ook lessen over energiebeleid, klimaatbeleid en energiemarkten.’ 

Ook in zijn onderzoek werkt Mulder veel samen met collega’s van 

bijvoorbeeld de faculteiten Rechtsgeleerdheid, Science & Engineering 

en Ruimtelijke Wetenschappen. ‘Al die aspecten zijn zeer relevant. 

Dat is het leuke van energie, dat is echt multidisciplinair. Toen ik 

vroeger nog bij de overheid werkte, bij de Nederlandse Mededingings- 

autoriteit onder andere, had ik al veel te maken met juristen, technici 

en bestuurskundigen.’ 

Sinds de publicatie van zijn boek, eind juni, heeft Mulder veel 

 

 
 

positieve reacties van lezers gekregen – ook die met zonnepanelen op 

het dak. ‘Pas hoorde ik van een journalist dat mijn boek bij hem op de 

redactie het naslagwerk voor energiezaken is geworden voor mensen 

die over energie schrijven. Dat vond ik een groot compliment. Hij 

vroeg of er een update komt. Dat ga ik doen. Er komt een editie met 

recente ontwikkelingen die er sinds het schrijven van het boek zijn 

geweest. Maar dat wordt volgend jaar.’ 
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Extremisme in Noord-Nederland 
Nieuwe vormen van extremisme zijn in Noord-Nederland in opkomst. 

Jihadisme speelt maar een beperkte rol in de drie noordelijke provincies. 

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat in november verscheen. Het 

onderzoek is in opdracht van de Gemeente Groningen uitgevoerd door 

RUG-onderzoekers Pieter Nanninga, Leonie de Jonge en Fleur Valk. 

WWW.RUG.NL/ONDERZOEK-EXTREMISME 

 

 
 

Sandra Phlippen bijzonder hoogleraar 
Sandra Phlippen is per januari 2023 benoemd 

tot bijzonder hoogleraar Duurzaam Bankieren 

aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. 

Phlippen is hoofdeconoom bij de ABN AMRO 

en zal deze functie combineren met het hoog- 

leraarschap. 

WWW.RUG.NL/SANDRA-PHLIPPEN-PROFESSOR 

 

 

 

 

Gezocht: gids uit de chaos in de binnenstad 
Opstoppingen, vertraging en vervuiling. Wie 

loodst ons naar een duurzame stadslogistiek? 

Fijne middelgrote Europese steden dreigen vast 

te lopen door de explosieve groei van verkeers- 

stromen. RUG-onderzoekers ontwikkelden zes 

toekomstscenario’s en waarschuwen: ‘De route 

naar duurzame stadslogistiek loopt over een 

smal pad. Zonder regie van de lokale overheid 

gaat het niet.’ WWW.RUG.NL/CHAOS-BINNENSTAD 
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relaxte omgeving 
en prikkelende 

hoogleraren 
” 

UGBS 

biedt diverse 
programma’s 
aan op het 
gebied van 
energie: 
• Executive MBA Energy 

Transition (2 jaar) 

• Succesvolle Energie- 

transitie met 

Multidisciplinaire 

Aanpak (5 dagen) 

• In-company 

(maatwerk) 

Kim Hermans, Coördinerend 

beleidsadviseur, Directie Klimaat 

Cluster Klimaatwet, Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat 

www.rug.nl/ugbs-energy 

“Ik was op zoek naar meer 

verdieping van mijn kennis 

van de ontwikkelingen rondom de 

energietransitie. Het Succesvolle 

Energietransitie programma geeft een 

zeer uitgebreide en gedegen stand 

van zaken van de kennis over de meest 

actuele thema’s zoals windenergie, 

waterstof en kernenergie. 

Tegelijkertijd ga je in discussie met de 

sprekers en deelnemers over thema’s 

als planologische condities, participatie, 

de noodzakelijke gedragsverandering 

en de rol van de overheid. Daardoor heb 

ik meer inzicht in wat er nodig is voor 

de energietransitie zowel op landelijk 

als decentraal niveau, vooral ook omdat 

er deelnemers waren van gemeenten 

en lokale overheden. Het was erg leuk 

om te doen in een 

relaxte omgeving 

en met prikkelende 

hoogleraren als 

begeleiders!” 
GEACCREDITEERDE OPLEIDING 

http://www.eburon.nl/
http://www.rug.nl/onderzoek-extremisme
http://www.rug.nl/sandra-phlippen-professor
http://www.rug.nl/chaos-binnenstad
http://www.rug.nl/ugbs-energy
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‘Ik moest de schaamte 
overwinnen’ 

 
 
 

Gênant. Dat vond Maaike Wind (41), alumna journalistiek, haar studieschuld van vijftigduizend euro. 

Jarenlang maakte ze maandelijks het minimale aflosbedrag over, verder dacht ze er zo min mogelijk over 

na en praatte er ook niet over. ‘Er waren weinig mensen die wisten dat ik een schuld had, laat staan dat 

ie zo hoog was.’ Ze had zich erbij neergelegd dat het nog jaren zou duren voor ze ervan af zou zijn. 
 

aar toen het haar lukte in een 

half jaar tijd 4000 euro bijeen te 

sparen – Wind wilde moeder wor- 

den en had geld nodig voor een 

behandeling in een fertiliteitskliniek – opende 

zich een luikje in haar hoofd. Als ze zoveel 

geld bijeen kon krijgen in een paar maanden, 

wat kon er dan nog meer? Was het dan toch 

mogelijk een beetje rap van die studieschuld 

af te komen? 

 
Met die vraag begon het allemaal. Wind 

maakte – geïnspireerd door Amerikaanse 

YouTubers die vaak minstens een ton moes- 

ten afbetalen, ‘heel geruststellend dat het 

nog erger kon’ – een afbetalingsplan. Ze hield 

er een blog over bij. In het begin nog naast 

haar werk als journalist bij Dagblad van het 

Noorden, inmiddels werkt ze als coördinator 

lokale en regionale subsidieregelingen bij het 

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten 

in Amsterdam. ‘Ik vertelde álles, onder mijn 

eigen naam. Dat was de enige manier, ik 

moest de schaamte overwinnen.’ En haar plan 

slaagde: binnen twee jaar loste ze het open- 

staande bedrag van ruim dertigduizend euro 

af. 

 
‘Ik had gedacht dat het twee vervelende jaren 

zouden worden, maar niets bleek minder 

waar. Na een maand viel een groot deel van 

de stress die ik altijd over die schuld had al 

grotendeels weg, omdat ik wist: ik ben het 

aan het aanpakken.’ Ze had ook verwacht dat 

ze veel ‘leuke dingen’ zou missen, maar ook 

dat viel mee. Dure schoenen kopen, zoals ze 

vroeger graag deed? Miste ze eigenlijk niet, 

en nog steeds niet. ‘Ik koop nog steeds vooral 

tweedehands. Natuurlijk geef ik geld uit aan 

leuke dingen, maar dan doe ik dat bewust – 

bijvoorbeeld aan een avond in de kroeg of een 

weekend weg.’ 

 
Sinds kort is er een boek: Fuck die studie- 

schuld. Het is niet alleen Winds persoonlijke 

verhaal, maar ook een pleidooi voor meer 

voorlichting over de studieschuld. ‘Toen ik 

studeerde hoorde ik vaak: dat betaal je later 

makkelijk af, met een universitaire oplei- 

ding krijg je een goed inkomen. Maar er zijn 

genoeg mensen die helemaal niet zoveel gaan 

verdienen. En al die jaren kun je er behoorlijk 

onder gebukt gaan. Zeker de generatie van 

nu, die er zelfs 35 jaar over mag doen. Ik vind 

dat je het mensen niet aan kunt doen, zo’n 

lange aflosperiode.’ 
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Bespaartips van Maaike Wind 

1 Schat kleine bedragen op waarde 

‘Ik dacht altijd dat ik niet zoveel geld overhield. Misschien eens 

tweehonderd euro per maand, maar had het zin om dat te sparen? 

Tweehonderd per maand is 2400 per jaar, en dat is bijna 10.000 in 

vier jaar. Toen dat besef indaalde, stimuleerde het me om beter na 

te denken. Dat ene abonnement opzeggen helpt wél.’ 

 
2 Weet wat je blij maakt 

Sommige uitgaven zijn het geld meer dan waard, andere doe je 

min of meer gedachteloos. Wind: ‘Blader terug door je betalingen en 

zoek twee uitgaven waar je nu weer vrolijk van wordt, bijvoorbeeld 

een avond in de kroeg met een vriendin, en twee waarvan je denkt: 

dat was eigenlijk niet nodig geweest. Als je dat elke maand doet, 

wordt het je steeds duidelijker waar je je geld graag aan uitgeeft 

en waar je zonder al te veel pijn op kunt besparen. 

https://www.fuckdiestudieschuld.nl/


ALUMNI ACTIEF AGENDA 
 

 

 
VOLG ONS OP  Alumni – University of G 

Alumni – University of Groning 

Kijk op WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA voor 

meer informatie en een actueel overzicht van 

bijeenkomsten en activiteiten voor alumni. 

 
  

 

Nomineer de Alumnus van het Jaar 

Iris de Graaf, Christiaan Triebert, Stine Jensen, 

Monica Arac de Nyeko, Jelle Brandt Corstius, 

het is een kleine greep uit de oud-studenten 

die de afgelopen jaren zijn verkozen tot Alumnus 

van het Jaar. Ook komend jaar reikt de Rijks- 

universiteit Groningen de award uit aan een 

oud-student die: 

 
• een bijzondere bijdrage heeft geleverd 

aan maatschappij, wetenschap, sport of 

cultuur; 

• een inspiratiebron is voor anderen; 

• én geldt als een verdere belofte voor de 

toekomst. 

 
Ken jij iemand die in aanmerking komt voor 

de titel Alumnus van het Jaar? Geef dan vóór 

1 maart 2023 je nominatie met motivatie 

door via alumni@rug.nl. 

 
Meer informatie: 

WWW.RUG.NL/ALUMNI/ALUMNUSVANHETJAAR 

 
 
 

ODIOM let op de kleintjes 

ODIOM, de studievereniging van Pedagogische 

of Onderwijswetenschappen/AOLB, zet een 

oppassysteem op! Het is bedoeld voor alumni 

die op zoek zijn naar een oppas voor hun 

kind(eren). De oppasser zal een student van 

Pedagogische of Onderwijswetenschappen 

zijn, of van de AOLB. Dus ben je alumnus en 

zoek je een oppas, stuur dan een mail naar 

bestuur@odiom.nl en wij gaan op zoek naar 

een geschikte match! Afspraken over een 

vergoeding worden onderling gemaakt. 
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Young Alumni Network 
Voor alle jonge alumni (onder de 35) die 

hun loopbaan een boost willen geven, 

organiseert het Young Alumni Network 

op woensdag 18 januari een CoachCafé, 

een gezellige avond waarin je samen met 

professionele coaches en mede-alumni 

goede gesprekken kunt voeren over onder 

meer werk, netwerken, solliciteren, 

leiderschap en werk-privébalans. 

WWW.RUG.NL/ALUMNI/YAN 

 

Alumnibijeenkomst Mexico 

Op donderdag 19 januari is er een alumni- 

bijeenkomst bij de Nederlandse ambassade 

in Mexico City. Gastheer is alumnus en 

ambassadeur Wilfred Mohr. 

WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA 

 

Engelse taal en cultuur 
Zaterdag 4 februari houdt de Alumniclub 

Engels een online pubquiz. Zaterdag 

1 april is de jaarlijkse bijeenkomst. 

WWW.ALUMNICLUBENGELSGRONINGEN.NL 

 

Pedagogische en Onderwijs- 
wetenschappen / AOLB 
Zaterdag 27 mei, tijdens het vierde lustrum, 

houdt studievereniging ODIOM een reünie 

voor alle alumni Pedagogische en Onderwijs- 

wetenschappen en AOLB. Hét moment om 

onder het genot van een drankje en een 

barbecue weer oude studieherinneringen 

op te halen met medestudenten van toen. 

Wil jij bij de reünie aanwezig zijn, mail dan 

naar alumni@odiom.nl. Of kijk op 

WWW.ODIOM.NL. Lijkt het je leuk om zelf dit 

soort activiteiten te organiseren, mail dan 

naar onderwijs@odiom.nl. 

 

Onderwijswetenschappen 
Save the date: AVOG, de alumnivereniging 

Onderwijswetenschapen organiseert op 

donderdag 1 juni een werkbezoek aan de 

Politieacademie te Apeldoorn. Aansluitend 

wordt de jaarlijkse ALV gehouden. 

 

In voorbereiding 
Er zijn voor het komende voorjaar diverse 

alumniactiviteiten in voorbereiding, in binnen- 

en buitenland. Kijk op WWW.RUG.NL/ALUMNI/ 

AGENDA voor de laatste stand van zaken. 
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roningen  Alumni – University of Groningen 

en  alumniuniversityofgroningen 

 

Volg onze Podcast 

'In de Wetenschap' is de podcast van de Rijks- 

universiteit Groningen. Hierin hoor je interviews 

met onderzoekers, nieuws en reportages uit de 

Groningse academische wereld. In aflevering 38 

vertelt Lisa Herzog over de rol van kennis in de 

maatschappij. 

WWW.RUG.NL/PODCAST 
 

 
 
 
 

 

 VOLG DE RUG OP INSTAGRAM   

@universityofgroningen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Young Alumni Network event over 

Artificial Intelligence was een groot 

succes! 

@universityofgroningen 

 

  

 

http://www.rug.nl/ALUMNI/AGENDA
mailto:alumni@rug.nl
http://www.rug.nl/alumni/alumnusvanhetjaar
mailto:bestuur@odiom.nl
http://www.rug.nl/alumni/yan
http://www.rug.nl/alumni/agenda
http://www.alumniclubengelsgroningen.nl/
mailto:alumni@odiom.nl
http://www.odiom.nl/
mailto:onderwijs@odiom.nl
http://www.rug.nl/alumni/agenda
http://www.rug.nl/alumni/agenda
http://www.rug.nl/podcast


 

  
Eric Bleumink Fellowship 

 
 

Ook talentvolle studenten 

uit ontwikkelingslanden 

steunen? Gebruik dan 

de acceptgiro, deze 

QR-code of doneer via 

NL 80 ABNA 056 3098 961, 

t.n.v. Stichting Ubbo 

Emmius Fonds, inzake EBF 
 

www.uef.nl/projecten/ebf 

 

 

 

 

 

 

KIRSTEN OTTEN 

 

 

Hoewel ze heel blij is hier te zijn, waren de eerste weken in Nederland pittig. 

Ekram Shoa Jemal (27) liet eind augustus Ethiopië – een land in oorlog – 

achter zich met een hoofd vol zorgen, onder andere over bevriende artsen 

die in het oorlogsgebied werkzaam zijn. T 
 

in Groningen: ‘Mijn vader studeerde in Den 

Haag en vertelde altijd over het geweldige 

Nederland. Hij is erg trots dat ik nu in zijn voet- 

sporen treed.’ Niet iedereen was zo enthousi- 

ast. ‘Mijn oma zei: “waarom moet je nog meer 

leren, je weet al zoveel. Ga toch trouwen!”’ 

oen ze aankwam op Schiphol bleek 

het NS-personeel te staken en stond 

ze voor de eerste hindernis: hoe 

kwam ze in Groningen? Gelukkig kon 

ze bij een Ethiopische kennis in Amsterdam 

terecht. Eenmaal in Groningen bleek het lastig 

een kamer te vinden, maar ook toen schoot de 

Ethiopische gemeenschap te hulp: ‘Ik kon een 

tijdje bij iemand logeren, en inmiddels heb ik 

mijn eigen kamer. Ik red me hier steeds beter, 

helemaal nu ik heb leren fietsen!’ 

 
Ekram begon in september met de research 

master Clinical and Psychosocial Epidemiology, 

met een beurs van het Eric Bleumink Fonds. 

Deze beurs kreeg ze dankzij haar uitmuntende 

resultaten tijdens de studie geneeskunde aan 

de Addis Ababa University. Maar ook dankzij 

haar indrukwekkende staat van dienst ná haar 

afstuderen. Ruim twee jaar lang werkte Ekram 

bij een health center, als eerste en enige arts 

op de werkvloer. 

Omdat ze jong is én vrouw, was het een grote 

uitdaging het vertrouwen van patiënten en 

verpleegkundigen te winnen, helemaal wan- 

neer blijkt dat ze het lang niet altijd eens is met 

de aanpak: ‘De werkwijze in het health center is 

voornamelijk gebaseerd op ervaringen van het 

personeel, niet op wetenschappelijke kennis. 

Veel ziektes worden hierdoor in het beginsta- 

dium over het hoofd gezien. Tegen de tijd dat 

patiënten in een ziekenhuis belanden en wél 

een arts zien, is het vaak te laat. Mede daarom 

ben ik begonnen mensen op te leiden volgens 

de Ethiopian Primary Health Care Guideline, 

een nieuwe richtlijn voor goede eerstelijns- 

zorg.’ Met de komst van corona kreeg Ekram 

ook nog de rol van teamleider van het Covid- 

19-managementteam en coördineerde ze het 

vaccinatieprogramma. 

 
‘Het is zo belangrijk dat de openbare gezond- 

heidszorg in Ethiopië wordt verbeterd, in 

het bijzonder op het gebied van chronische 

niet-overdraagbare ziekten, zoals diabetes, 

hart- en vaatziekten, maar ook depressie.’ 

Om daar een betekenisvolle rol in te kunnen 

spelen kiest Ekram voor de research master 

Zelf was ik bang voor racisme, maar daar 

heb ik nog niets van gemerkt. De mensen 

hier zijn superaardig en ook heel geduldig 

als ik iets niet begrijp: de OV-chipkaart, zelf- 

scankassa’s – voor mij is het allemaal nieuw.’ 

 
Ook voor haar opleiding heeft Ekram niets 

dan lof: ‘Onderwijs in Ethiopië is een haast 

militair systeem: docenten vertellen je wat je 

moet doen, en dat voer je zo exact mogelijk uit. 

Studenten zijn vaak bang voor de docenten. In 

Nederland is dat compleet anders. Er is hier zo 

weinig hiërarchie en zoveel ruimte voor vra- 

gen, voor het delen van ervaringen en voor dis- 

cussie. Ik krijg nu colleges van topwetenschap- 

pers, ik voel me bevoorrecht dat ik van hen 

mag leren!’ Na de tweejarige opleiding hoopt 

Ekram promotieonderzoek te kunnen doen in 

Groningen. Tegelijkertijd kan ze niet wachten 

terug te gaan, de mensen die ze achterliet weer 

te zien in een dan hopelijk vredig land. Ze wil de 

handen uit de mouwen steken en haar steen- 

tje bijdragen aan een betere gezondheidszorg 

voor Ethiopië. 
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‘Ik krijg nu colleges van 
topwetenschappers’ 
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http://www.uef.nl/projecten/ebf


TEKST:  MARJAN BROUWERS  

De filosoof en de futurist 
 

Mogelijke toekomsten 
verkennen met 

futurisme en filosofie 
 
 
 

Hoe vorm je een visie op wat er komen gaat voor je organisatie? En welke toekomst wil je dan? Vragen die aan bod 

komen tijdens Visie op de Toekomst, de nieuwe leergang van AOG School of Management met filosoof Wouter Kalf 

als kerndocent en trend- en innovatie-expert Cécile Cremer als gastdocent. In de leergang combineren zij futurisme 

en filosofie, om zo te komen tot welke toekomsten mogelijk zijn en na te denken over welke toekomst men wenst. 

 

 

 

Is de toekomst wel af te leiden? 

Futurisme houdt zich bezig met het exploreren van de toe- 

komst met als doel oplossingen voor vandaag te beden- 

ken. Cécile Cremer: ‘Vanuit mijn organisatie Wandering the 

Future voer ik innovatietrajecten uit bij bedrijven en orga- 

nisaties, waarbij ik nieuwe concepten, innovaties en inzich- 

ten ontwikkel, gebaseerd op onderzoek naar de toekomst. 

Toekomstdenken, zoals ik het vak liever noem, gaat voor- 

al over toekomstweerbaarheid en toekomstgeletterdheid. 

Bedrijven en organisaties zijn vaak erg bezig met het nu en 

volgend jaar en zijn daardoor niet goed voorbereid op de uit- 

dagingen en urgenties van de toekomst. We doen vaak als- 

of de toekomst iets is dat op ons af komt en waarop we geen 

invloed hebben. In mijn vak helpen we mensen en organisaties 

juist om methoden en denkwijzen te ontwikkelen waarmee ze 

urgenties leren signaleren, analyseren en transformeren tot 

bruikbare business strategieën en inzichten. Zo ben je beter 

voorbereid op de toekomst en kun je deze beter begrijpen.’ 

 
Welke toekomst wil ik dan? 

Kerndocent Wouter Kalf, werkzaam als docent en assistent pro- 

fessor filosofie en onderwijsdirecteur aan de Universiteit Leiden, 

is enthousiast over de combinatie van filosofie en futurisme. 

‘Filosofie geeft inzicht in wat voor persoon je bent en wilt zijn. 

Als je nadenkt over mogelijke toekomsten en hoe je deze kunt 

vertalen naar bruikbare strategieën stel je vragen als: welke toe- 

komst wil ik en welke toekomst vind ik moreel aanvaardbaar? In 

de leergang hebben we het over drie F’en: futurisme leert welke 

toekomsten mogelijk zijn en filosofie helpt me na te denken over 

welke toekomst dan. De derde F staat voor feiten en gaat over 

feitelijke ontwikkelingen in de wereld waarover we met futuris- 

me iets willen zeggen en met filosofie naar willen kijken.’ 



Verschillende methodes om toekomstscenario’s te ontwikkelen 

Hoe mogelijke toekomsten eruit zouden kunnen zien is het 

vakgebied van Cremer. ‘Toekomstdenken helpt om patronen in 

menselijk gedrag te leren herkennen, zodat je beter kunt zien 

welke kant het opgaat in de maatschappij. Op basis van die 

inzichten kun je toekomstscenario’s ontwikkelen, waarbij we 

gebruik maken van verschillende methodieken, zoals bijvoor- 

beeld ‘backcasting’: wat voor strategie moet je nu uitzetten als 

je over twintig jaar daar wil uitkomen.’ De filosofie voegt een 

extra laag toe, zegt Kalf: ‘Nadat we de grote factoren hebben 

geïdentificeerd die achter de complexe problemen van deze tijd 

liggen, denken we na over de vraag welk gedrag nodig is om ver- 

andering tot stand te brengen. En ook over welke veranderingen 

we dan willen. Deelnemers formuleren zo een eigen visie op de 

toekomst en moeten daarbij goed nadenken over de waarden 

zij belangrijk vinden. Die visie moeten ze vervolgens helder en 

overtuigend in een logisch betoog overbrengen. 

 
Geen glazen bol, maar open staan voor signalen 

Niemand van ons beschikt over een glazen bol. Hoe kun je 

in een tijd van ingrijpende kantelpunten en breukvlakken, 

oals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, iets zinnigs 

zeggen over de toekomst? Cremer: ‘Wij kijken naar signalen in de 

maatschappij die ons helpen om toekomstscenario’s te ontwik- 

kelen. We onderzoeken bijvoorbeeld in hoeverre mensen open- 

staan voor innovatie en vernieuwingen, we kijken naar wat voor 

nieuwe bedrijven er ontstaan en hoe consumenten zich gedra- 

gen. De patronen die we herkennen zeggen iets over welke kant 

het opgaat in de wereld en wat er zou kunnen veranderen in de 

nabije en de verre toekomst. En daar kun je dan op anticiperen, als 

organisatie, maar ook als individu.’ 

 

Vooruitgang vanuit meerdere kanten bekeken 
Overigens erkent Cremer dat mensen het liefst in het nu 

leven en niet graag open staan voor de urgenties van de 

toekomst. ‘Mensen willen in de kern niet veranderen. Als 

je kijkt naar innovaties, zie je dat die in 99 procent van de 

gevallen zijn ontstaan vanuit ontevredenheid.’ Technologische 

ontwikkelingen hebben bovendien vaak twee kanten: ‘Neem de 

ontdekking van het vuur. Dankzij die innovatie konden we ons 

Met de keuzes van vandaag heb je invloed op de toekomst 

Wat tijdens de leergang ongetwijfeld aan de orde zal komen is 

de vraag in hoeverre je als individu iets kunt doen om de toe- 

komst te beïnvloeden. Wouter Kalf betoogt dat de geschiedenis 

ons leert dat je als individu dingen kunt veranderen. ‘Daarom 

heb ik ruimte gereserveerd voor sprekers die nadenken over wat 

de motor is van morele vooruitgang, die zich afvragen nodig is 

om een bepaalde beweging op gang te brengen en actief mensen 

zoeken die het lef hebben om samen de hete kolen uit het vuur 

te halen.’ Cremer valt hem bij. ‘Je kunt weliswaar in je eentje 

geen grote veranderingen tot stand brengen, maar je kunt wel 

invloed op de toekomst uitoefenen door de keuzes die je vandaag 

maakt. Als je daarin gelooft en je eigen toekomst gaat vormge- 

ven, zie je om je heen collectieve bewegingen en organisaties 

ontstaan die ook iets willen veranderen. Als je steeds maar roept 

dat jij niets kunt veranderen, gebeurt dat ook niet. Als je je alleen 

maar afvraagt wat een verandering jou persoonlijk oplevert, dan 

heeft het instrumentele denken je in de greep. Veel problemen 

van vandaag de dag komen daaruit voort. Als je deze vraag stelt, 

ben je onderdeel van het probleem en zul je geen visie op de 

toekomst kunnen maken.’ 

 

Een opgerekt voorstellingsvermogen 

Om een visie op de toekomst te kunnen formuleren moet je je 

voorstellingsvermogen kunnen oprekken, vervolgt Kalf. ‘Als 

instrumenteel denken je denkkader is, heb je ook moeite om 

out of the box te denken, om een creatief idee toe te laten, om 

een keer een pad te bewandelen dat nergens toe leidt. In de 

filosofie moet je juist creatief denken, buiten je comfortzone 

treden en zo je voorstellingsvermogen oprekken. Die menta- 

le eigenschap heb je nodig om jouw eigen visie op de toekomst 

neer te kunnen zetten.’ Eigenlijk hoef je maar een ding te 

leren, sluit Cremer af: ‘Daag jezelf uit om niet steeds te doen wat 

je altijd hebt gedaan. Dan volgt de magic: het moment waarop er 

iets nieuws gebeurt en innovaties ontstaan.’ 

 

AOG School of Management biedt leiders van morgen 

de mogelijkheid om hun visie te vormen, te veranderen 

én te verbreden. Door middel van unieke academische 

opleidingen met een vakoverstijgende blik en gericht op 

verwarmen en ons eten koken. Maar het gaf ons ook een wapen 

om onze vijanden pijn mee te doen. Hetzelfde geldt voor de ont- 

wikkeling van de computer en de mobiele telefonie.’ Als filosoof 

kijkt Kalf hiernaar door verschillende brillen. ‘Wat vind ik ervan? 

Is wat hier gebeurt moreel aanvaardbaar? Moeten we de per- 

soonlijke vrijheid van mensen beter beschermen en bestendigen 

en hen waarschuwen voor de gevaren van bepaalde technologi- 

sche innovaties? Maar ik kan ook een andere bril opzetten. Ja, de 

technologische vooruitgang heeft nadelen, maar brengt ons ook 

veel. Als filosoof stel je de vraag; wat is nu eigenlijk juist? 

Download de 
brochure via 
de QR-code. 

organisatievraagstukken die om een specifieke visie en 

om leiderschap vragen. Om zo de vooruitgang voor te zijn. 

 
 
 



 
 

Coming Out Day gevierd met 

Ganymedes! 

@universityofgroningen 

 
 

Groningen versierd met lichtjes. 

@toerist_in_eigen_stad 

 
 

Maak kennis met team Career Services 

bij de RUG. 

@universityofgroningen 

 
 

Orange the World 

@universityofgroningen 

 
 

Wie ziet het torentje van het 

Academiegebouw? 

@photo_groningen 

 
 

Gefeliciteerd aan alle afgestudeerden! 

@ece.aydin6 

 

  VOLG DE RUG OP INSTAGRAM  

@universityofgroningen 
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Programmadirecteur 

prof. David Langley 

“De toonaagevende 

bedrijven en organi- 

saties van de toekomst 

zijn diegenen die nú het voortouw 

nemen op het gebied van duur- 

zaamheid.” 

Sustainable Business Models 

Nieuw Executive MBA 

VARIA 

 
 

Panorama van de wetenschap 
Panorama van de wetenschap is een rijk geïllu- 

streerd boek vol verhalen over een enorme 

verscheidenheid aan objecten en collecties van 

het Universiteitsmuseum Groningen. De auteur 

Franck Smit, alumnus geschiedenis 1981 en senior 

conservator van het museum, opent aan de hand 

van wonderlijke, vernuftige en zeldzame stukken 

 

 

 

 
 

Neem de leidersrol in duurzame transformatie 

Start: september 2023 
een uniek venster op de ontwikkeling van de 

wetenschap in de afgelopen vierhonderd jaar. WWW.KLEINEUIL.NL € 30,– 

 

Korte taalcursussen en meer 
Start het nieuwe jaar goed met een taalcursus! In januari biedt het Talen- 

centrum RUG korte cursussen Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en 

Spaans aan. In twee weken tijd word je volledig ondergedompeld in de taal. 

Zo boek je in korte tijd veel vooruitgang met je taalvaardigheid. Dit en meer 

‘leren na je afstuderen’ op WWW.RUG.NL/KOPDERBIE. 

 

Telescoop voor Waddenbibliotheken 
De Biblionet Groningen bibliotheken in Oldehove, 

Winsum, Uithuizen, Delfzijl en Appingedam krijgen 

een telescoop in het assortiment. Het is een initia- 

tief van het programma Donkerte van de Wadden 

waar de RUG aan deelneemt. Met de leentelescoop 

wordt de lokale (jonge) burger voor de sterren- 

kunde geïnteresseerd en geniet de toerist van de 

sterrenhemel op plekken waar het nog kan, zoals langs de Waddenkust. 

WWW.RUG.NL/WADDENTELESCOOP 

• 

Multidisciplinaire en multi- 

stakeholder kennis en 

inzichten 

• Leiderschapsvaardigheden 

met persoonlijke coach 

• Blended en casegestuurd 

onderwijs in deeltijd 

• Inspirerende locatie- 

bezoeken in binnen-en 

buitenland 

• Waardevolle uitbreiding 

van uw 

netwerk 

 
 
 

 
 

 

 
GEACCREDITEERDE OPLEIDING 

Duur: 2 jaar (part-time) 

Locaties: Groningen, online, 

(inter)nationale studiereizen 

Graad: MSc | Titel: MBA 

Doelgroep: Gedreven managers 

en leidinggevenden (for-profit en 

non-profit) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Kijk voor 

programmainfo, brochure, 

informatiesessies, intake 

en proefcollege op: 

 
 

 

 hoe beleef jij tijd?  

 help mee aan onderzoek!  

NOW OPEN 

TIME WILL TELL 
Interactive Exhibition 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Shop 

The University of Groningen is committed to sustainability. 

These items are produced with love for people and planet. 
 

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 19 

0031 (0)50 363 2700 / universiteitswinkel@rug.nl 

universiteitswinkel ishopgroningen 

rug.nl/shop 

Ter ontspanning voor 

jezelf of om weg te geven 
De puzzel van Frans le Roux van het 

Academiegebouw is altijd leuk! 
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ALUMNI ACHTERAF 

 
Uit hun hoofdbaan haalden ze niet genoeg voldoening. 

Ze wilden meer betekenen in de maatschappij en hun passie 

uitleven. De ene chemicus ging minder werken om ecodorpen 

op te zetten. De andere staat sporters bij in dopingzaken. 

 
 
 
 
 

ELLIS ELLENBROEK 

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

ABONNEREN, ABONNEMENT OPZEGGEN OF ADRES WIJZIGEN: ALUMNI@RUG.NL 

 
 

KOEN DE KRUIF (62) 
STUDIE scheikunde 1979 – 1987 IS senior adviseur DCMR Milieudienst 

Rijnmond en ecodorpenontwikkelaar bij www.ekoalot.nl 

HUISHOUDEN getrouwd met Edith (60), dochters Annabel (27) en Liselot (23) 

HUIS geschakelde huurwoning in buitenwijk Dordrecht 

INKOMEN 3000 netto per maand (3 dagen DCMR) 

DOUWE DE BOER (61) 
STUDIE scheikunde 1979–1986, 1992 cum laude promotie farmacie Utrecht 

IS clusterhoofd speciele eiwitchemie en laboratoriumspecialist allergie 

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en zelfstandig doping- 

specialist HUISHOUDEN getrouwd met Mariëlle (54); zoons Rui (23) en Siemen 

(20), dochter Aniek (17) HUIS twee onder een kap in Maastricht, aan de 

Belgische grens INKOMEN 4500 netto per maand bij MUMC+ 

 

  

‘Ik koos biochemie uit fascinatie voor 

doping, niet omdat het mij per se 

heel leuk leek. De dopingexpert toen- 

tertijd – Manfred Donike – was bio- 

chemicus. In Nijmegen zat het enige 

Nederlandse lab voor dopingcontro- 

les, daar heb ik tijdens mijn studie een 

half jaar gezeten, met als doel om te 

worden aangenomen op een vacature. 

Dat lukte. De hoogleraar in Nijmegen, 

Van Rossum, was een briljant solist 

die niet in een organisatie paste. 

Altijd ruzie in Nijmegen. Hij verhuisde 

het hele lab naar Utrecht. In de jaren 

negentig moest het dicht wegens financiële moeilijkheden. Ik kreeg de 

mogelijkheid om richting hoogleraarschap te gaan, maar dan moest het 

accent op humane toxicologie liggen en niet op doping. Ik koos toen voor 

de aanbieding om technisch en wetenschappelijk directeur te worden bij 

het dopinglab van de Portugese overheid, in Lissabon. Ik wist nog net dat 

Lissabon de hoofdstad van Portugal was, verder wist ik amper waar ik aan 

begon. Maar ik zat in die dopingtunnel hè! In 2004 kwamen we terug. 

Nu werk ik in het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het Maastricht 

Universitair Medisch Centrum. Ik doe met name allergie, wat ik ook leuk 

ben gaan vinden. Mijn vrije tijd en vakanties gaan op aan mijn eenpersoons- 

consultancyfirmaatje Fair Drugtesting. Ik reis de hele wereld over. Ik doe 

audits voor sporters die van doping verdacht worden. Dan zoek ik voor 

ze uit of de procedures wel gevolgd zijn volgens de richtlijnen van de 

World Anti Doping Agency. Ook treed ik op als deskundige bij tuchtzaken 

of rechtszaken. Contador heb ik bijgestaan, Gert-Jan Theunisse, Valverde. 

Dat zijn oudere gevallen. Het werk is doorgaans vertrouwelijk. Zaken 

worden bij voorkeur opgelost voor ze in de publiciteit komen. Dertig 

procent van de sporters waar ik mee te maken heb, is schuldig. Zij 

proberen via mij onder veroordeling uit te komen. Ook dertig procent is 

echt onschuldig. De onschuldigen verdedig ik met vuur, de schuldigen 

zolang het wetenschappelijk verantwoord is. Het gaat om sportcarrières, 

om miljoenen. Maar ik verdien er eigenlijk niks aan. Wil ik ook niet. 

Wat de grote namen betalen gebruik ik om de minder bekende sporters 

bij te staan.’ 

‘Na Groningen ging ik naar Amsterdam. 

Aan de VU deed ik onderzoek naar 

metaalemissies naar water. Een heel 

goede onderzoeker was ik niet. Het 

kostte me behoorlijk wat energie om 

te snappen waar het allemaal over 

ging. Ik ben wel een goede verhalen- 

verteller. Ik werd docent en cursus- 

coördinator, onder meer van een 

masterprogramma milieumanagement 

voor Oost-Europeanen. De muur was 

net gevallen, van milieumanagement 

hadden ze daar geen idee. In 1998 

kwam ik bij DCMR Milieudienst 

Rijnmond. Ze zochten iemand die de regels voor industriële vervuiling kon 

overbrengen op Oost-Europese overheden. DCMR bestrijkt de Rotterdamse 

haven en de bedrijventerreinen eromheen. Het is de grootse milieudienst 

van Europa. Mijn internationale werk verviel toen de Oost-Europese landen 

lid waren geworden van de EU. Ik ging daarna bezig met duurzaamheid en 

circulaire economie. Ik zoek naar wat er buiten de regels om mogelijk is 

met bijvoorbeeld energiebesparing, zonnepanelen of grondstofkringlopen. 

Mijn rol is om doorbraken te forceren. Zo liggen er nu zonnepanelen op een 

bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat. Dat kon wettelijk nog niet. Doordat 

ik mij er tegenaan heb bemoeid is het toch gelukt. Sinds 2015 werk ik 

twee dagen per week minder om duurzaam leven te bevorderen, met name 

door ecodorpen te helpen realiseren. Ik heb er een bureautje voor opge- 

richt, Ekoalot, maar ik verdien er amper aan. Ik zit in het bestuur – wij 

noemen het middenkring – van het landelijke ecodorpennetwerk. Eco- 

dorpen staan voor collectief leven binnen je eigen footprint. Dat kan een 

antwoord zijn op veel: lokale voedselproductie, leren van elkaar, letten op 

je buren, voorkomen van eenzaamheid. Door dat af te doen als hippie- 

achtig – wat nog vaak gebeurt – doe je of het iets marginaals is. Dat is het 

niet. Wij zijn een wereldwijde beweging met realistische voorstellen, reke- 

ning houdend met de draagkracht van de aarde. In Nederland zijn inmid- 

dels een kleine tien dorpen gebouwd. In Zuiderveld Nijmegen, dat vorig jaar 

maart geopend is, heb ik persoonlijk wanden afgesmeerd met klei en leem. 

Mijn moeder wilde daar wel wonen, maar dat heeft ze net niet gered. Zelf 

wil ik gaan wonen in ecodorp Wageningen, als dat over een paar jaar klaar is.’ 
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