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

Mens- en organisatieontwikkeling met een Incompany programma

De organisatie- en ontwikkelvraag vormt het vertrekpunt voor een passend leertraject met actuele 
theoretische inzichten, interactieve colleges, dialoog, reflectie en praktijkgerichte opdrachten.  
In co-creatie met stakeholders uit de organisatie ontwikkelen wij impactvolle programma’s die deel-
nemers uitdagen hun grenzen te verleggen en organisatieambities dichterbij brengen.

“De wens om de zelforganisatie te bevorderen had ik in het beleidsplan opgeschreven, maar  
AOG School of Management hield me een spiegel voor. Wat bedoel je daar precies mee? In welke  
mate wil je de sturing binnen teams loslaten? Willen teams dat? De kracht van de aanpak van  
AOG is dat ze in co-creatie een adaptief opleidingsprogramma aanbieden, waarbij we de verschil lende 
teams vragen om hun leertraject zelf mede vorm te geven. Wij geven de kaders aan en zij komen met 
concrete voorstellen.” Jean-Paul Essers, Voorzitter Raad van Bestuur van Mondriaan

Meer weten over het Incompany programma bij Mondriaan? Lees verderop het uitgebreide interview  
met Jean-Paul Essers.

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

AOG School of Management
AOG School of Management biedt leiders 
van morgen de mogelijkheid om hun visie 
te vormen, te veranderen én te verbreden. 
Middels 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 bete-
kenisvolle ontmoetingen een belangrijk 
facet. Vooraanstaande wetenschappers, 
filosofen en ‘innovators’ zorgen voor 
scherpzinnigheid, verwondering én  
reflectie op vakoverstijgende thema’s  
en vraagstukken.

Meer informatie
Bel met onze opleidingsadviseurs  
via 088 556 10 00 of kijk op  
www.aog.nl/broerstraat
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INHOUD

‘W
at kunnen we leren van deze crisis?’ vraagt onze 
rector magnificus zich af in haar column. Een 
terechte, academische vraag. Hoe kunnen we 
meer te weten komen over de pandemie die de 

wereld heeft overvallen? Wat moeten studenten hierover leren? En 
hoe zijn we zelf al wijzer geworden? Nou, in ieder geval beseffen we 
weer dat de mond overloopt van waar het hart van vol is. Ook in dit 
julinummer van Broerstraat 5 duikt het virus op meer pagina’s op dan 
we eigenlijk van plan waren.

Mentaal staande blijven in deze crisis vergt te kunnen ‘omdenken’. 
Wellicht staat het vrolijke emoticon van de smiley op de kop   
daarvoor? Het lijkt te zeggen: Laat je verrassen. Zie het leven, zie 
elke dag, elk uur als een avontuur. En boor vooral je creativiteit, flexi-
biliteit en moed aan. Dan blijken de dingen die je dacht te moeten  
– naar werk of kapper – ineens te mógen! Dan blijkt wat je altijd 

mocht – verre reizen, wekelijkse clubactiviteiten – ineens niet meer 
te hoeven. En dan kan je als docent, na wat hobbels, toch best goed  
uit de voeten met digitaal college geven.

Wie om durft te denken, zou bijvoorbeeld deze tijd van opgesloten zijn, 
ogenschijnlijke stilstand en zelfs afbraak, kunnen beschouwen als 
de cocon waarin de rups zich heeft ingesponnen. Het stadium van 
de doodse, starre pop waarbinnen een rups wordt omgetoverd tot 
een vlinder. Een wonder der natuur? Jazeker. Maar zulke wonderen 
gebeuren gewoon. Net als ze in ons leven en onze maatschappij 
gebeuren. Vaak dankzij mensen zoals u in deze zomereditie aantreft. 
Artsen, ondernemers en bestuurders, onderzoekers en kunstenaars. 
Zij allen gebruiken hun moed en creativiteit om de wereld een beetje 
beter te maken. Durf met hen mee óm te denken. En laat u verrassen.

Wij wensen u een fijne zomer.

REDACTIEB5@RUG.NLREDACTIONEEL

REDACTIONEEL EN INHOUD
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‘Mooi 
sterven is 

voor iedereen 
anders’

Alumnus van het Jaar:
longarts Sander de Hosson 
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‘HET BELANG VAN EEN GOEDE BLIKOPENER IS NIET TE OVERSCHATTEN’

STELLING CHRISTIAAAN GEVERS FACULTEIT DER LETTEREN

A
ls ik bel met longarts Sander de Hosson (42), ligt er op de 
intensive care van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen 
nog één coronapatiënt. Het is eind mei, in het hospitaal 
komt de reguliere zorg weer op gang. De longafdeling 

hervat afgeblazen chemo- en immunotherapieën. Het is in Assen 
meegevallen met de stroom coronapatiënten. De Hosson schat dat er 
twintig zieken – vooral uit Brabant – opgenomen zijn geweest. Wat 
niet wil zeggen dat de coronacrisis de longarts niet 
diep raakt. Het heftige ziektebeeld, het sterven 
in eenzaamheid, slechts via Facetime verbonden 
met naasten. ‘Gruwelijk’, noemt De Hosson het. 
Het kon niet anders, Covid-19 was een onbereken-
bare vijand. Maar de strenge protocollen druisten 
lijnrecht in tegen De Hossons opvatting dat je, juist 
als de dood naderbij is, niet te zwaar moet tillen 
aan regeltjes. De menselijke maat, hij handelt er 
graag naar. Zo klom De Hosson ooit persoonlijk in 
de telefoon om bij de instanties af te dwingen dat 
een terminale verpleeghuisbewoner thuis 
mocht sterven. En hij riep zijn netwerk te 
hulp, zodat een jonge kankerpatiënt kon 
trouwen op zijn laatste levensdag.

Aangrijpende verhalen
Tijdens zijn specialisatie in het Groninger 
Martini Ziekenhuis schreef De Hosson met 
Sabine Netters, internist-oncoloog, het leer-
boek Probleemgeoriënteerd denken in de pal-
liatieve zorg (2011). Netters en De Hosson 
waren tevens de initiators van een sympo-
sium over medische ethiek voor specialisten 
en huisartsen. Het symposium bestaat nog 
steeds. ‘Wij vonden allebei heel erg dat pallia- 
tieve zorg een ondergeschoven kindje was.’ 
Het thema liet hem niet meer los. ‘Ik merkte 
dat ik als schrijver van betekenis kon zijn, 
ik kon mensen helpen grip te krijgen op wat 
er rond het sterven gebeurt.’ ‘De theorie had 
ik al opgeschreven, ik wilde ook de gevoels-
matige kant belichten.’ Er rolde een serie 
aangrijpende en ontroerende verhalen uit 
zijn pen, gebaseerd op zijn eigen patiënten in 
hun laatste levensfase. De verhalen versche-
nen in het Dagblad van het Noorden en de 
Leeuwarder Courant en werden later, met nog 
weer nieuwe verhalen, samengebracht in de 
enthousiast ontvangen bundel Slotcouplet.
In het boek, dat in 2018 uitkwam en toe is 
aan de twaalfde druk, hamert De Hosson 
op meer aandacht in het onderwijs voor de 
stervensfase. ‘In mijn eigen opleiding heb 

Overtuiging van longarts Sander de Hosson: Doodgaan is precisiewerk en mooi sterven voor iedereen 

anders. Des te vreemder dat hij tijdens zijn studie en erna constateerde dat het levenseinde in collegezalen 

en spreekkamers amper onderwerp van gesprek was. De Hosson ontpopte zich tot ambassadeur van de 

palliatieve zorg. Dat levert hem de titel Alumnus van het Jaar 2019 op. Met de uitverkiezing van de longarts 

wil de RUG ook de hele medische beroepsgroep eren.

ALUMNUS VAN HET JAARELLIS ELLENBROEK REYER BOXEM

ik dat echt gemist, vooral tijdens de specialisatie, maar ook in de 
basisopleiding.’

Behandelmodusreflex
De technische kant van de ziekte voerde de boventoon. ‘Dokters 
die ik tegenkwam bespraken de dood niet echt. Ik had ook  
moeite met hun behandelmodusreflex. Alles was gericht op behan-

delmogelijkheden, zonder te kijken naar wat die de 
patiënt op zouden leveren. Misschien drie maan-
den langer leven, maar wat offert iemand daarvoor 
op? Wat voor bijwerkingen krijgt hij? Wil hij in die 
kostbare laatste periode wel telkens naar het zie-
kenhuis? Mensen moeten daar in mijn ogen goed 
over nadenken.’
Patiënten zelf durfden hun eigen naderende einde 
ook amper aan te kaarten. ‘Na “Dokter, hoelang heb 
ik nog?” zijn het de eerste vragen die iemand heeft: 
Hoe ziet doodgaan er eigenlijk uit? Wat gebeurt 

er? Word ik benauwd? Op zulke belangrijke 
vragen moet geen taboe liggen.’
 
Professionele nabijheid
Zijn opleidingsjaren liggen alweer bijna tien 
jaar achter hem. Er is veel ten goede veran-
derd. ‘Er zijn meer richtlijnen. Nascholingen 
over palliatieve zorg zitten bomvol. We heb-
ben het erover.’ Maar we zijn er nog niet, 
meent De Hosson. Als coördinator van de 
Groningse co-assistenten in zijn ziekenhuis, 
weet hij aardig hoe de huidige onderwijskeu-
ken reilt en zeilt. ‘De emotionele kant van 
het vak mag best steviger nadruk krijgen. 
Waardes als compassie en empathie. En dat 
de dokter zelf ook een mens is.’  Lang geleden 
werd hem op het hart gedrukt om professio-
nele afstand te houden van het verdriet dat 
hij als arts zou ontmoeten. De Hosson boog 
het om naar professionele nabijheid, daar 
kon hij beter mee uit de voeten. In Slotcouplet 
omschrijft hij die nabijheid fraai: ‘Een hand 
op de schouder, de logistiek net wat soepeler 
regelen, op tijd bellen. Bellen. Een kaartje 
met je mailadres “voor als er vragen zijn”. 
Het zijn juist deze details die voor een pati-
ent het wezenlijke verschil kunnen maken.’

Vijftig push-ups
Het lijden dat zich onder zijn neus afspeelt 
gaat hem niet in de kouwe kleren zitten, daar 
draait De Hosson niet omheen. Ik vraag wat 
hij doet om de zinnen te verzetten, als de witte  

WWW.RUG.NL/ALUMNUSVANHETJAAR

 Sander de Hosson (Utrecht, 1977) 
studeerde van 1995 tot 2003 geneeskunde 

aan de RUG en koos daarna voor de 
specialisatie longarts. Hij trok de aandacht 

met zijn aangrijpende krantencolumns 
over patiënten in de laatste levensfase. De 
verhalen werden gebundeld in Slotcouplet 
(2018) dat tot Beste Groninger Boek 2019 

werd gekozen in de categorie non-fictie. 
Voor zijn inspanningen voor een waardig 
levenseinde ontving De Hosson de Global 
Lung Cancer Award van de Global Lung 
Cancer Coalition (GLCC), overkoepelend 

orgaan van patiëntenorganisaties 
wereldwijd. In 2019 kreeg hij ook de 

tweejaarlijkse Elisabeth Kübler-Ross-
penning van de Vrijwilligers Palliatieve 

Terminale Zorg. Sander de Hosson woont in 
Groningen met partner en twee kinderen.

WWW.SANDERDEHOSSON.NL

http://WWW.RUG.NL/ALUMNUSVANHETJAAR
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Wat kunnen we leren van deze crisis?

T
oen de vorige Broerstraat 5 uitkwam, was de coronacrisis net uitgebroken  
en moesten we nog erg wennen aan de beperkingen van de lockdown. Wat  
lijkt dat nu alweer lang geleden. We zijn er inmiddels helemaal aan gewend:  
online vergaderen, anderhalve meter afstand houden, heel vaak handen wassen,  

mondkapje in het OV. Is dit het nieuwe normaal? Niemand die dat kan voorspellen. 
We moeten sterker uit deze crisis zien te komen. Dat is echt iets voor onderzoekers, 
die altijd op zoek zijn naar innovatieve manieren om complexe problemen op te lossen. 
We weten nu ook dat we elkaar digitaal uitstekend kunnen vinden. Zo konden in juni 
studenten online in gesprek komen met alumni die in het buitenland werken. De belang-
stelling was zo groot dat we een wachtlijst moesten instellen. Dat initiatief gaan we 
zeker herhalen.
Ook de opening van het Academisch Jaar, op 31 augustus, is alleen online bij te wonen 
en longarts Sander de Hosson zullen we dan digitaal huldigen als Alumnus van het Jaar 
2019. Een ander voorbeeld is de online bijeenkomst met Christiaan Triebert, onlangs 
winnaar van de Pulitzerprijs en onze Alumnus van het Jaar 2018. Hij zou in mei te gast 
zijn bij alumnikring ’t Gooi. Toen dat niet kon hield hij een webinar, waarvoor het kring-
bestuur alle RUG-alumni uitnodigde. Het voordeel was dat veel meer alumni konden 
meedoen, zelfs buiten Nederland. Het echte ‘connecten’ betekent dat het niet uitmaakt 
waar je bent om verbinding te maken.
Desondanks vinden veel mensen het langzamerhand toch zwaar om elkaar alleen via  
een schermpje te zien. Ook ik merk dat ik de fysieke ontmoetingen echt mis. Een 
gesprekje bij het koffieapparaat of een idee uitwisselen met een collega die je toevallig 
op de gang tegenkomt. Ik hoor dat ook van onze docenten, onderzoekers en studenten. 
Digitaal is functioneel, fysiek is sociaal. Op de lange duur kunnen we niet zonder dat 
sociale aspect. Gelukkig zijn de terrassen weer open en kunnen we in ieder geval weer 
samen iets drinken in de zon.
Ondertussen zijn we nog niet van het virus af. Wereldwijd zijn wetenschappers hard  
aan het werk om COVID-19 te bestrijden. Hopelijk kunnen we zo voorkomen dat een  
uitbraak van een volgend virus weer zo’n grote impact heeft op ons leven. Met het  
project ‘Crowdfunding tegen Corona’ willen de RUG, het UMCG, Lifelines en de Aletta 
Jacobs School of Public Health samen bijdragen aan het onderzoek naar het virus.  
Voor dit Groningse onderzoek is elke euro welkom. In deze Broerstraat 5 en op  
www.rugsteunt.nl staat meer informatie over dit onderzoek, dat we via crowdfunding 
door het Ubbo Emmius Fonds willen financieren.
Voor de toekomst hoop ik dat we uitkomen op het beste van beide werelden: in ons 
onderwijs, maar zeker ook in de relatie met onze alumni. Want als we íets geleerd  
hebben van deze crisis, is het dat we wereldwijd met elkaar verbonden zijn. In goede  
en slechte tijden. Digitaal en fysiek. 

Cisca Wijmenga, rector magnificus  

WIJMENGA’S WERELD

OPGETEKEND DOOR MARJAN BROUWERS

FO
TO

 R
E

Y
E

R
 B

O
X

E
M

jas aan de kapstok is gehangen. Sinds kort 
loopt hij elke ochtend hard, het is al haast 
een verslaving. En onder leiding van een per-
sonal trainer bootcampt de medicus vier keer 
per week. Hij is 25 kilo kwijtgeraakt door al 
dat sporten. ‘Vroeger deed ik drie push-ups, 
dan was ik helemaal kapot. Vanavond doe ik 
er vijftig als opwarmertje. Nooit gedacht dat 
ik dat voor mekaar zou krijgen.’
Columns schrijft hij niet meer. Hoe vaak hij 
de vraag niet krijgt of er nog nieuwe verhalen 
in aantocht zijn. Maar nee. Het is genoeg 
geweest. ‘Ik heb gedaan wat ik wilde doen, de 
palliatieve zorg op de kaart zetten. Dat was 
mijn doel en dat is me gelukt.’ Het schrijver-
schap had een keerzijde: ‘Mensen riepen: O, 
jij bent die bekende longarts. Dat wíl ik hele-
maal niet. Ik wil gewoon mijn vak doen.’ Het 
vak dat trouwens maar voor een klein deel 
uit dodelijke kankers en levensbedreigende 
COPD-gevallen bestaat. Dat wordt weleens 
vergeten. ‘95 procent van wat ik doe gaat over 
astma, longembolie of een longontsteking.’
  
Collectieve applaus
Dat de RUG in hem een vertegenwoordiger 
ziet van de hele zorg en hem in de zon zet 
als representant van het garnizoen Covid-
19-bevechters, vindt de longarts maar zozo. 
Zoals gezegd: In Assen viel het met corona 
nogal mee. En niet de artsen, maar de ver-
pleegkundigen verdienen in de pandemie de 
meeste credits in De Hossons ogen.
Terug naar de eerste week van de uitbraak 
in Nederland. 17 maart, acht uur ’s avonds. 
De Hosson hoorde herrie, ging buiten kijken 
wat er aan de hand was en zag de buren klap-
pen voor de zorg. ‘Het personeel van het ver-
pleeghuis aan de overkant stond op de stoep. 
Zij namen het applaus echt in ontvangst. 
Dat vond ik leuk.’ Maar eerlijk is eerlijk, ook 
bij dat collectieve applaus had hij dubbele 
gevoelens. ‘Het is hun werk hè? En als je deze 
mensen écht wilt eren, moet je ze meer geld 
geven. En betere arbeidsvoorwaarden. Dát 
verdienen ze.’

‘Dokters die ik tegen-
kwam bespraken de 

dood niet echt’

Slotcouplet – 
Ervaringen van  
een longarts
Sander de Hosson
WWW.ARBEIDERSPERS.NL

€ 12,99; E-book € 10,99

http://www.arbeiderspers.nl
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‘THE HURRIER I GO, THE BEHINDER I GET’  (LEWIS CARROL)

STELLING YUANYUAN WANG FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

‘In de wereld van 
nu is niets meer 
echt authentiek’

ELLIS ELLENBROEK BUITENLAND

ges, maar dat vinden zij net zo moeilijk als 
ik dat zelf vond. Zo zijn we niet opgevoed. En 
toch: ik heb me indertijd aangepast en dat 
probeer ik nu ook bij hen te bereiken.’
Het contrast van haar huidige bestaan met 
het rustige Groningen is enorm. ‘Ik heb nu 
zoveel verantwoordelijkheden dat ik nauwe-
lijks tijd heb voor onderzoek. Ik schrijf nog 
wel artikelen. Bijvoorbeeld over de invloed 
van globalisering op culinaire gewoontes. 
Mensen denken graag dat ze authentiek 
koken en verbinden daar hun eigen, lokale 
identiteit aan. Maar in de wereld van nu 
is niets meer echt authentiek. Dat is ook 
niet erg; ook je identiteit kan evolueren. Wel  
bijzonder is dat we door corona weer gedwon-
gen worden om lokaal te denken. Mensen 
leggen hun eigen moestuintjes aan en kopen 
lokaal op de markt. Tegelijkertijd merk ik 
dat we elkaar online beter weten te vinden. 
Mijn studenten kunnen nu gebruik maken 
van gratis online boeken en tijdschriften die 
ze zich anders niet kunnen veroorloven. Ik 
hoop van harte dat er uit deze pandemie dus 
ook iets goeds voortkomt.’

GIETTY TAMBUNAN:G
ietty Tambunan (38) herinnert zich 
haar aankomst in Groningen, in 
februari 2008, nog als de dag van 
gisteren. Ze was ’s nachts vanuit 

Indonesië geland op Schiphol en arriveerde  
’s ochtends vroeg op het hoofdstation in 
Groningen. Hoewel ze het ijzig koud vond, 
was de ontvangst warm. ‘Het klinkt cliché, 
maar ik heb zo genoten van mijn tijd in 
Groningen. Ik hoefde alleen maar te stu-
deren en voor mezelf te zorgen. En het was 
geweldig om door Europa te kunnen reizen.’ 

Ze volgde in Groningen het masterprogram-
ma Literary and Cultural Studies bij kunst-
geschiedenis en studeerde in 2010 af op 
een culturele analyse van de film Slumdog 
Millionaire. ‘Wat ik interessant vind is hoe 
de globalisering ertoe leidt dat culturen 
elkaar beïnvloeden. Dat zie je ook in die film: 
een Amerikaanse productie over het leven in 
India. Meestal gaat men ervan uit dat globa-
lisering een westers verschijnsel is, waarbij 
het Westen invloed uitoefent op het Oosten. 
Maar hoe werkt dat in het Oosten zelf? Mijn 
PhD in Hongkong ging over de impact van 
tv-series uit Japan, Korea en Taiwan op het 
Indonesische publiek. Hoewel die series 
sterk afwijken van het dagelijks leven in 
Indonesië, zijn ze hier heel populair. Kijken 
naar zo’n serie betekent dat je even het 
gevoel hebt dat jij ook bij die cultuur hoort. 
Je eigent je die cultuur als het ware toe. Dat 
gebeurt ook bij Koreaanse popmuziek, die in 
feite nogal Amerikaans is in een Koreaanse 
verpakking. In mijn proefschrift gebruik ik 
daarvoor de term betweeners: mensen die 
leven in de ene cultuur, maar verlangen om 
bij een andere cultuur te horen.’
Inmiddels is ze terug in Indonesië en werkt 
ze als docent, wetenschapper en sinds kort 
vice-decaan aan de Letterenfaculteit van de 
universiteit van Indonesië in Depok. Tijdens 
haar colleges denkt ze nog weleens terug 
aan haar tijd als student in Groningen. 
‘Nederlandse studenten zijn zeer uitgespro-
ken en er wordt ook van ze verwacht dat ze 
tijdens colleges van zich laten horen. Ik vond 
dat lastig en was vaak erg stil. Nu probeer ik 
mijn eigen studenten zover te krijgen dat ze 
actief hun bijdrage leveren tijdens de colle-

123RF

DEPOK

ALUMNUS IN INDONESIË
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‘T
wee dagen geleden zag ik een 
boer chemicaliën spuiten, op 
minder dan zes meter van waar 
ik zat bij dit chalet’, vertelt Pablo 

Tittonell, gevraagd naar de urgentie van 
agro-ecologie. ‘Dat heeft een enorme impact, 
ook al zien we het niet. We denken dat die 
pesticiden in de grond komen en op het 
graan, maar door vaporisatie verspreiden die 
chemicaliën zich all over the place.’
Met een nog na-ijlende jetlag zit Tittonell in 
quarantaine in een chalet in Zeeland. Het 
weekend ervoor zaten zijn zoon en hij op 
een repatriantenvlucht van Buenos Aires 
naar Nederland. In allerijl hadden ze een 
autotocht van 1700 kilometer afgelegd, van 
Tittonells huis in het zuidelijke Patagonië 
naar het vliegveld in de Argentijnse hoofd-
stad. Maar ze hebben het gehaald: ze zijn 

ONDERZOEKJURGEN TIEKSTRA

Afkijken van de
kleine boer

Agro-ecologie is op den duur rendabeler

WWW.RUG.NL/LEERSTOEL-PABLOTITTONELL

Het Wereld Natuur Fonds heeft in Groningen een leerstoel ingesteld voor Pablo Tittonell. De reislustige 
hoogleraar zoekt de oplossing voor de mondiale agrarische problemen in ‘natuurgedreven landbouw’, 
de agro-ecologie. Boerenbedrijven van alle soorten en maten op de hele wereld onderzocht hebbende,  

laat hij zich vooral inspireren door de methoden van de kleine boer.

in Nederland, waar zijn vrouw woont. De 
Argentijn leerde haar kennen in de tijd dat 
hij als landbouwkundige promoveerde in 
Wageningen.

Natuurgedreven landbouw
Sinds vorig jaar is Tittonell bijzonder hoog- 
leraar in Groningen, op een leerstoel gefinan- 
cierd door het Wereld Natuur Fonds. Zijn 
expertise ligt in de agro-ecologie: natuurge-
dreven landbouw. Dat betekent in de boeren-
praktijk: het gebruik van zo min mogelijk 
chemische pesticiden en kunstmest en het 
mijden van monoculturen in de gewassen-
teelt. Maar ook dat boeren niet ten koste 
van alles een zo groot mogelijke opbrengst 
hoeven na te streven.
Na zijn anekdote over de gif spuitende 
Zeeuwse boer vervolgt Tittonell: ‘Een andere 

reden voor agro-ecologie is dat de conventio-
nele landbouw niet rendabel is. Niet alleen 
moet de belastingbetaler bijdragen aan het 
herstellen van de schade die voortvloeit uit 
bijvoorbeeld het overvloedige gebruik van 
kunstmest, waardoor er een te veel aan stik-
stof in het oppervlaktewater terecht komt. 
Maar ook kan de gemiddelde boer niet over-
leven zonder Europese subsidies: de kosten 
zijn simpelweg te hoog, door de hoge grond-
prijs en onder meer het grootverbruik van 
chemicaliën.’

Nieuwe koala
Nog bovenop de problemen van natuur- 
behoud en financiën is er het vraagstuk van 
de gezonde voeding. ‘We eten industriële 
voeding die is ontdaan van de eigenschap-
pen die wel in voeding zit die natuurlijker 

EDDO HARTMAN / 
THE COLLECTIVE LANDSCAPE-SERIES

http://www.rug.nl/leerstoel-pablotittonell
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is. Neem maïs. Sommigen zeggen dat de 
mens de nieuwe koala is geworden: koala’s 
eten alleen eucalyptus en mensen eten bijna 
alleen maar maïs. In bijna alles wat we eten 
zit een maïscomponent. Als je bijvoorbeeld 
snoep met frambozensmaak eet, betekent 
dat niet dat er framboos in zit, maar dat 
er een molecuul in voorkomt dat uit maïs 
is gehaald en een smaak heeft die verge-
lijkbaar is met framboos.’ Tittonell verwijst 
hierbij naar de Amerikaanse voedseljourna-
list Michael Pollan, die eens berekende dat 
zeventig procent van wat hij bestelde tijdens 
een bezoek aan McDonalds gebaseerd was 
op maïs – maïsgevoederd rund, maïsolie, 
maïsstroop enzovoort.

Economisch optimum
Tittonell noemt het niet rationeel dat een 
boer streeft naar een zo hoog mogelijke 
opbrengst van zijn land of melkveehouderij. 
‘Het economisch optimum zit nooit op het 
punt van de hoogste opbrengst’, zegt hij. ‘Die 
hoge opbrengst wordt mogelijk gemaakt door 
de subsidies die de samenleving betaalt. Het 
is een illusie dat dat efficiënt is. Efficiëntie 
is de maximalisering van het verschil tus-
sen de inkomsten en de kosten. Dus we 
kunnen het veel beter doen als we een deel 
van de opbrengst opofferen maar de kosten 
reduceren. Dan hoor je vaak het tegenargu-
ment: “We kunnen het ons niet veroorloven 
minder te produceren, want we moeten de 
wereld voeden.” Maar wacht, de bijdrage van 
Nederland aan de wereldproductie is 0,5 pro-
cent. Dan heb ik het over de productie van 
granen (tarwe, maïs, rijst, gerst, enzovoort). 
Granen staan voor tachtig procent van de 
calorieën die mensen wereldwijd binnenkrij-
gen. Je voedt de wereld dus niet, zelfs al ver-
dubbel je de opbrengst. Ondertussen zijn de 
kosten wel ongelooflijk groot voor de natuur 
en voor de samenleving.’

Biologische alternatieven
Het laatste wat Tittonell wil is een weten-
schapper in een ivoren toren zijn, die boe-
ren van bovenaf gaat vertellen welke wesp 
bijvoorbeeld een goede natuurlijke vijand 
is voor de insecten die hun gewassen aan-
tasten. De agro-ecologie moet een beweging 
van onderop zijn, zegt hij, waarbij samen 
gezocht wordt naar de beste oplossingen 
voor moeilijke vraagstukken. Een dogmati-

cus wil de Argentijn niet zijn. In de praktijk 
is de agro-ecologie een zoektocht naar alter-
natieven voor de mainstream landbouw. Het 
in stroken telen van verschillende gewassen 
kan de noodzaak van pesticiden verminderen 
en meer insecten aantrekken. Het gebruik 
van mycorrhiza (gunstige schimmels) maakt 
planten weerbaarder. Biologische alternatie-
ven voor pesticiden en kunstmest worden 
verkocht door een snel groeiend Nederlands 
bedrijf als Koppert.

Twaalfduizend liter melk
Vorig jaar was hij in Friesland, waar hij het 
gruttoprobleem in ogenschouw nam: weide-
vogels kunnen niet leven in de eenvormige 
graslandschappen die melkveehouders cul-
tiveren om hun grote veestapels te kunnen 
voeden. Weidevogels hebben vochtig land 
nodig, waarop gras zij aan zij staat met 
bloemen en kruiden. Tittonell denkt dat het 
mogelijk moet zijn om het belang van de 
boer, net als vroeger, te verenigen met dat van 
de vogel. Tijdens onderzoek in Wageningen 
kwam hij een prikkelende correlatie tegen: 
het lijkt dat koeien minder antiobiotica 
nodig hebben als ze kruidenrijk gras eten. 
Dat zou de boer veel kosten besparen. Wél 
zou diens melkopbrengst omlaaggaan als 
zijn grasland niet langer een monocultuur 
kan zijn. ‘Maar ik zeg het nog eens: we praten 
nu over twaalfduizend liter melk per koe per 
jaar. Waarom hebben we twaalfduizend liter 
melk nodig? Wie zegt dat dat rendabel is? 
Boeren klagen dat ze melk moeten verkopen 
onder hun kostprijs. Natuurlijk, omdat de 
kosten om die hoeveelheid melk te produce-
ren enorm zijn.’

Boeren opgeofferd
‘Wie heeft er voordeel aan het huidige land-
bouwmodel?’, vraagt Tittonell retorisch. Niet 
de boeren, zegt hij, maar tal van ondernemin-
gen rondom de agrarische sector: de voedsel-
verwerkende industrie (waaronder bedrij-
ven als Unilever en FrieslandCampina), 
grote toeleveranciers (als Bayer, Syngenta 
en Nutreco), maar ook kredietverleners als 
Rabobank. ‘We hebben de boeren opgeofferd,  
want we laten ze hun producten onder de 
kostprijs verkopen, alleen om het model voor 
die industrie economisch winstgevend te 
maken.’ 
Ondanks alles houdt de Argentijn er niet 
van in problemen te praten. ‘Ik ben niet aan 
het dromen’, zegt hij, ‘maar als over een paar 
jaar de boeren in Noord-Nederland hun pes-
ticidengebruik hebben gehalveerd dankzij de 
toepassing van ideeën uit de agro-ecologie, 
dan zou ik de meeste blije persoon zijn. Niet 
iedereen hoeft een agro-ecoloog te worden, 
maar dan hebben die ideeën in de praktijk 
ten minste een impact.’

Pablo Tittonell 
is een voorvechter van agro-ecologie. In  

interviews memoreert hij vaak dat 50% van de 
wereldbevolking nog steeds gevoed wordt door 
kleine, vaak traditioneel en biologisch werkende 
boeren, op 20% van de beschikbare landbouw-

grond. Tot en met 2015 was hij hoogleraar 
Farming Systems Ecology in Wageningen. 

Sinds 2019 bezet hij aan de RUG de door het 
Wereld Natuur Fonds gefinancierde leerstoel 
Veerkrachtige Agrarische landschappen voor 

Natuur en Mens. Voor het WNF doet hij ook 
projecten in onder meer Colombia, Brazilië en 
China. Bovendien is hij in Argentinië nationaal 

coördinator van een onderzoeksprogramma van 
landbouwinstituut INTA, gericht op natuurlijke 

rijkdommen. Ook is hij adviseur bij de FAO,  
de Voedsel- en Landbouworganisatie van  

de Verenigde Naties.
 

WWW.PABLOTITTONELL.NET

‘Het economisch 

optimum zit nooit op 

het punt van de hoogste 

opbrengst’

http://www.pablotittonell.net
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Ritzo ten 
Cate (1977) / 
informatica en 
bedrijfskunde 
2002
Donkerder
Debuutroman 

op basis van jeugdverhalen van 
Groningse daklozen
WWW.PALMSLAG.NL  € 20,95 

Roel Andringa-Boxum (1984 )/ 
natuurkunde 2008, promotie 2016
Ruimte, tijd, materie
Hoe de moderne natuurkunde ons 
voorbij de intuïtie laat kijken
WWW.EPSILON-UITGAVEN.NL  € 40,00

Peter Boomsma (1960) / geschie-
denis 1988
De kracht van het lokale
Zicht op het Friese medialandschap
WWW.UITGEVERIJLOUISE.NL  € 19.50

Merel Diemont 
(1988) / geschie-
denis 2012
Wandelen over de 
Godenweg
De Godenweg is 
een meerdaagse 

wandeltocht van 120 kilometer 
van Bologna naar Florence (dwars 
door de Apennijnen). 
WWW.BOL.COM  € 17,00

Stefan van der Poel 1968 / 
geschiedenis 1995, promotie 2004
Herman Verbeek (1936-2013)
Priester, politicus, publicist 
WWW.VERLOREN.NL  € 18,00 

Janine Jager (1955) / geschiedenis 
1981
De Maarschalkstafel
Dagboeken van Duco Wilhelm 
Sickinghe, ordonnansofficier van 
koningin Wilhelmina
WWW.PEGASUSBOEK.NL  € 19,99

Martien Versteegh (1974) / 
Romaanse Talen en Culturen 2002
Uit het leven gegrepen 
Jongeren van 14 tot 40 over de 
dood
WWW.UITGEVERIJ-DONKIGOTTE.NL   

€ 14,95

Christian 
Ernsten (1979) / 
geschiedenis 2004
Voorland 
Groningen
Wandelen door 

het antropoceen op zoek naar 
lokale oplossingen voor mondiale 
problemen.
WWW.NAIBOOKSELLERS.NL  € 29,95

Sonja Jaarsma-Lebbink (1964) / 
geschiedenis 1987
Verhalen uit de oorlog
VERHALENUITDEOORLOG@GMAIL.COM

€ 21,99 

Larissa Pans (1976) 
/ geschiedenis 
2002 en Leonard 
Ornstein
Oorlogs-
gesprekken 
De erfenis van 

bezetting en bevrijding
Sigrid Kaag, Thom Hoffman, Ernst 
Jansz, Roxane van Iperen, Jaime de 
Bourbon, Isa Hoes, Paul van Vliet, 
Arnon Grunberg, Sonja Barend en 
anderen vertellen… 
WWW.BOOM.NL  € 20,00

Onno-Sven 
Tromp (1967) / 
econometrie 1990, 
promotie 1995
‘Amsterdammer? 
Hoe zou dat 
voelen?’ 

Literaire wandeling door het 
Amsterdam van Remco Campert.
WWW.BRAVENEWBOOKS.NL  € 16,99

Margriet Veldhuis 1963 / 
Nederlands 1989
‘Dan Niet’
Jonge moeder op zoek naar 
oorzaken van de breuk met haar 
eigen moeder
WWW.NOBELMAN.NL  € 21,95

Coen Verbraak 
(1965) / geschie-
denis 1993
Oorlogskinderen –  
Het verhaal van 
een generatie
Veertien portretten

WWW.THOMASRAP.NL  € 19,99;  
e-book € 11,99

Thalia Verkade 
(1979) / Slavische 
talen 2003 
en Marco te 
Brömmelstroet 
(1980) / planologie 
2005

Het recht van de snelste
Van wie is de straat? Hoe ons 
verkeer steeds asocialer werd.
KIOSK.DECORRESPONDENT.NL  € 20,00

Gerard Stout (1950) / scheikunde 
1975 
De Avonden 
Pastiche op De Avonden van 
Gerard Reve
WWW.GERARDSTOUT.NL  € 20,00

Hans Koppen (1949) / 
culturele geografie 2008, 
promotie 2012
Oostergo
Landschap, historie en beteke- 
nis van het landsdeel Oostergo.
WWW.WIJDEMEER.NL  € 18,90

Karel Essink (1942) / biologie 
1968, promotie 1978 en 
Jeroen Groot
Natuur en landschappen rond 
Eelde-Paterswolde
Van pingoruïne tot eikenprocessie-
rups
WWW.OLEEL.NL  € 19,95

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK 

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

Thijs de Vlieger (38)
muzikant, producer en 

componist; www.thysmusic.com. 
De Vlieger is vooral bekend als 

lid van Noisia www.noisia.nl.  
Noisia stopt, maar niet nadat 

de voor 2020 geplande en 
door corona afgeblazen 
afscheidsconcerten zijn 

ingehaald; Thijs studeerde van 
2001 tot 2005 wijsbegeerte aan 

de RUG, hij maakte de studie 
niet af.

Speciale plek
Oosterkade 9

FO
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S
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ALUMNUS SCHRIJFT BOEK

http://www.palmslag.nl
http://WWW.EPSILON-UITGAVEN.NL
http://WWW.UITGEVERIJLOUISE.NL
http://www.bol.com
http://www.verloren.nl
http://WWW.PEGASUSBOEK.NL
http://www.uitgeverij-donkigotte.nl/
http://www.naibooksellers.nl
mailto:VERHALENUITDEOORLOG%40GMAIL.COM?subject=
http://www.boom.nl
http://www.bravenewbooks.nl/
http://www.nobelman.nl
http://www.thomasrap.nl
http://kiosk.decorrespondent.nl/
http://www.gerardstout.nl/
http://www.wijdemeer.nl/
http://www.oleel.nl/
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK
http://www.thysmusic.com
http://www.noisia.nl
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Thijs de Vlieger (38)
muzikant, producer en 

componist; www.thysmusic.com. 
De Vlieger is vooral bekend als 

lid van Noisia www.noisia.nl.  
Noisia stopt, maar niet nadat 

de voor 2020 geplande en 
door corona afgeblazen 
afscheidsconcerten zijn 

ingehaald; Thijs studeerde van 
2001 tot 2005 wijsbegeerte aan 

de RUG, hij maakte de studie 
niet af.

Speciale plek
Oosterkade 9

AIN WONDRE STAD

Groningen. Universiteit. Maar ook 
talloze straten, huizen, bruggen, pleinen 

waar herinneringen liggen. Bekende 
oud-RUG-studenten vertellen over hun 

speciale plek.

ELLIS ELLENBROEK ELMER SPAARGAREN

‘A
an de Oosterkade is het echt begonnen met de muziek. 
Martijn, Nik en ik ging er in 2002 samen wonen, we waren 
schoolgenoten van het Praedinius Gymnasium en hadden met 
zijn drieën Noisia opgericht.

Het eerste jaar van de studie woonde ik nog bij mijn moeder. Zij had geen 
internet. Ik heb toen flink gebruikgemaakt van het netwerk op de faculteit. 
In de mediaruimte daar was iedereen met zijn studie bezig, en ik met onze 
muziekcarrière. Ik brandde cd’tjes, USB-sticks had je nog niet. Ik uploadde 
liedjes naar labels: Wat vinden jullie ervan? Chatten deed ik ook veel, op 
muziekforums.
Aan de Oosterkade kregen we internet. We hadden kabels naar onze 
kamers liggen, draadloos bestond nog niet, laat staan internet op een 
telefoon. We wilden wel de snelste verbinding. Vooral Nik was een fanatieke 
gamer. Hij was heel goed in schietspelletjes, daar moest hij wel snel internet 
voor hebben.

Mijn leven ging zich steeds meer ’s nachts afspelen. Dat was nodig voor 
Noisia. We konden pas om twee, drie uur ’s nachts met Amerika praten over 
onze nummers en andere nummers. Amerika was dan pas wakker. Als ik 
om kwart over negen de volgende dag college had, lag ik daar helemaal 
uitgeput. Ik was gewoon niet áán. Elke keer als ik een studierooster kreeg 
met een paar dagen niks om kwart over negen, dacht ik: Yes, deze periode 
ga ik goede cijfers halen! 

Tieners en twintigers willen sowieso vaak in de nacht leven. Laat naar bed 
en laat op. Daar zijn veel studies over. Tegenwoordig sta ik op om acht, 
negen uur. Is veel fijner en gezonder, met daglicht en zo. En ik kan als dat 
moet voor tien uur de huisarts bellen, of de tandarts. Alleen is optreden 
nu wel zwaarder. Als ik tot diep in de nacht heb opgetreden, is mijn lijf de 
volgende dag kwaad op mij.’

‘Om kwart over negen 
was ik niet áán’  

http://www.thysmusic.com
http://www.noisia.nl
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Juist nu aandacht voor 
dat andere rampjaar

 

Harrie van Ham
voorzitter Koninklijke Vereeniging  

voor Volksvermaken
 

Een 28 augustus zonder Groningens Ontzet? Onmogelijk, vindt ook 
Harrie van Ham (rechten 1979). ‘Zeker nú moet er aandacht zijn voor dat 
andere rampjaar, 1672, toen het volk volgens het gezegde redeloos was, 
de regering radeloos en het land reddeloos.’ Hoewel het ‘peerdespul’ en 
het vuurwerk geen doorgang kunnen vinden, zal Bommen Berend niet 

ongemerkt voorbijgaan. ‘De traditionele Groote Maaltijd – zuurkool met 
gehaktbal – zal met een foodtruck naar de wijken toe worden gebracht. 
Het jaarlijkse concert van het NNO hopen we op tv te kunnen uitzenden, 

er is een digitale bingo, een pubquiz... En uiteraard zorgen we ervoor 
dat de binnenstad groen-wit kleurt, met honderden vlaggen en een 

uitgelichte Martinitoren!’ 

www.volksvermakengroningen.nl 

Cultuur in quarantaine?
RUG-alumni in de cultuursector hopen 
ook nu hun publiek te bereiken.

Onzekerheid, maar ook rust  
om te componeren

Reinout Douma
musicus en orkestleider Noordpoolorkest

 
Hij had in het Concertgebouw zullen staan met muziekspektakel 

Gladiator, een tour zullen maken met Bert Visscher en nog veel meer 
optredens zullen doen. Maar corona zette door dat alles een streep. 

Reinout Douma (rechten 1997) maakte van de nood een deugd door met 
zijn Noordpoolorkest en Janne Schra een clip te maken bij het nummer 

‘Als daar muziek voor is’. ‘De tekst van Vasalis voelde opeens zó treffend, 
daar moesten we wat mee.’ En hij zorgde er mede voor dat ‘We’ll meet 

again’ op 5 mei over Stad en Ommelanden schalde, zoals nog op 
YouTube is te zien. ‘Naast onzekerheid geeft deze crisis me ook rust om 
te componeren en te genieten van mijn jonge gezin. Tegelijkertijd kan ik 
niet wachten om het podium weer op te gaan, waarschijnlijk sinds lange 

tijd weer met plankenkoorts!’
 

www.noordpoolorkest.nl 

TEKST KIRSTEN OTTEN

FOTO CLUB GUY & RONI / LENNART SJÖBERG

http://www.volksvermakengroningen.nl
http://www.noordpoolorkest.nl
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Wanneer weer met 400 man
op een tribune? 

Nynke Oele
zakelijk leider van locatietheatergezelschap PeerGrouP

 
‘Toen de coronamaatregelen ingingen, toerden wij rond met ‘Niemand 
is hier eenzaam’. Een voorstelling in verpleeghuizen, bij de kwetsbare 
groep, dus doorspelen was simpelweg geen optie,’ vertelt Nynke Oele 

(kunsten, cultuur en media 2005). ‘Ingewikkelder was het om ons grote 
zomerproject ‘De Bom’ naar volgend jaar te verplaatsen. Want niemand 

kan in de toekomst kijken: wanneer mogen we weer met vierhonderd 
man op een tribune zitten? Onze schoolvoorstelling ‘De liefhebber’ 
hebben we helemaal moeten schrappen. Op onze website is nu een 

podcast van ‘Niemand is hier eenzaam’ te beluisteren. En langzaamaan 
begint onze agenda zich weer te vullen. Zo zullen we waarschijnlijk op 

het aangepaste programma van Noorderzon staan.’
 

www.peergroup.nl 

Het is heerlijk weer mensen 
te ontvangen

Han Steenbruggen
directeur-conservator Museum Belvédère, Heerenveen

 
Maanden van hard werken gaan vooraf aan de tentoonstelling ‘Relaties 
& Contrasten’, met werk van onder meer Appel, Armando, De Koning. En 
dan, een week na de opening, moeten alle musea op slot. ‘Een radeloos 
moment,’ vertelt Han Steenbruggen (Nederlands en kunstgeschiedenis 

1988). Maar het lukt de museumdirecteur te schakelen, met als 
resultaat een drukbezochte online expo-tour en allerlei ludieke acties 

om de band met zowel publiek als kunstenaars warm te houden. 
‘Zo hebben we zo’n honderd mdf-plaatjes – formaat smartphone – 

rondgestuurd naar kunstenaars met het verzoek deze te beschilderen. 
Het meegegeven thema was “contact”. Sinds Pinksteren is Belvédère 

weer open. ‘Ondanks alle restricties is het heerlijk om weer mensen te 
ontvangen, weer gewoon aan het werk te zijn!’

 

        www.museumbelvedere.nl

Samen beleven kan  
ook online 

Harmen van der Hoek
zakelijk directeur Noord Nederlands Toneel (NNT)

en Club Guy & Roni 
 

‘Pijnlijk veel van onze voorstellingen zijn geannuleerd. Maar de toneel- 
en dansproductie Before/After besloten we online in première te 

laten gaan,’ vertelt Harmen van der Hoek (kunsten, cultuur en media 
2007). ‘Een ongekend succes, met maar liefst 4000 bezoekers!’ Ook het 

virtuele theater NITE Hotel is een schot in de roos, dat internationaal 
bewondering oogst. ‘We hebben geprobeerd de totaalbeleving van het 
theater te vangen in een online platform. Naast voorstellingen, zijn er 

hotelkamers waar al onze ensembleleden iets tonen. En in de bar gaan 
bezoekers in gesprek met artiesten en elkaar. Het tofste compliment dat 
we tot nu toe kregen, was dat bezoekers het gevoel hadden dat zij echt 

samen iets beleefden.’ 

www.nite.nl 

Zoeken naar 110% energie om  
180 graden te kantelen  

Femke Eerland
algemeen directeur Noorderzon Festival of Performing Arts & Society

 

‘Zoeken naar 110% energie om 180 graden te kantelen,’ zo hangt de 
vlag erbij wanneer Femke Eerland (kunst & kunstbeleid) op 22 april de 
definitieve streep door Noorderzon heeft moeten zetten. ‘Zo ben je met 

honderden mensen aan het werk om een fantastisch festival neer te 
zetten, en zo staat alles stil. Maar goed, huilen met de wolven in het bos 
lost ook niets op en je voelt een verantwoordelijkheid naar de artiesten 

én je publiek. En dus kan ik met blijheid en trots melden dat we op  
14 juli van start gaan met een vijf weken durend programma, op  

allerlei locaties in de stad. Lokaal, internationaal, nieuw werk, reprises, 
álles komt voorbij. En alles live, want tegen die tijd is iedereen murw 

geteamd en gezoomd.’ 

www.noorderzon.nl

http://www.peergroup.nl
http://www.museumbelvedere.nl/
http://www.nite.nl
http://www.noorderzon.nl/
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‘I
k ben vader en moeder tegelijk,’ hoor-
de psycholoog Odette van Brummen-
Girigori vaak van alleenstaande 
Curaçaose moeders. ‘Mijn kind komt 

niets tekort zonder vader.’ Die woorden ble-
ven bij haar hangen. Ze wist dat opgroei-
en zonder vader vaak een negatieve invloed 
heeft: van hechtingsproblemen tot slechtere 
schoolprestaties en drugsgebruik. Dat blijkt 
uit verschillende onderzoeken. 
Aan de andere kant: op Curaçao groeit 40 
procent van de kinderen op in afwezigheid 
van hun vader. Net als vaak gold voor de 
generatie boven hen en de generatie daar 
weer boven. ‘Daarom vroeg ik me af: zou 
het kunnen dat het voor Curaçaose kinde-
ren minder negatieve consequenties heeft 

Opgroeien zonder vader

Opgroeien zonder vader kan negatieve consequenties hebben. Maar het lijkt uit te maken in welke cultuur het 
kind opgroeit, volgens de voorlopige bevindingen van Odette van Brummen-Girigori van de Universiteit  

van Curaçao en Mariëlle Osinga van de RUG.

ONDERZOEKDORIEN VRIELING

Odette van Brummen-Girigori 
(Willemstad, 1975) studeerde in 2000 
af als psycholoog aan de RUG met als 

hoofdrichtingen ontwikkelingspsychologie 
en Sociale psychologie en nevenrichting 
arbeid en personeel psychologie. Daarna 
werkte ze in Nederland en op Curaçao als 
sociaal- en kinder- en jeugdpsycholoog. 

Sinds 2009 is ze als onderzoeker verbonden 
aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises 

da Costa Gomez. In 2015 promoveerde 
ze aan de RUG op het onderwerp ‘Father 

absence’ en sinds 2017 draagt ze als 
postdoc bij aan het onderzoek naar de 

invloed van vaderafwezigheid op jongeren. 

Mariëlle Osinga (Sneek, 1992) 
behaalde in 2015 aan de RUG haar Bachelor 

aan de Academische Opleiding Leraar 
Basisonderwijs en een jaar later, cum laude, 
haar Master onderwijskunde en de Master 

van het Honours Programme. Ze werkte 
een jaar als leerkracht op een basisschool 
op Sint Maarten. Nu is ze als promovendus 

verbonden aan het onderzoek naar de 
invloed van vaderafwezigheid op jongeren 
van de RUG en de Universiteit van Curaçao. 

123RF / GEROLD GROTELUESCHEN

doordat het op Curaçao zo normaal en geac-
cepteerd is dat de moeder de enige opvoeder 
is?’ Voor haar promotieonderzoek besloot 
Van Brummen-Girigori zich destijds te rich-
ten op de invloed van die vaderafwezigheid 
op Curaçaose meisjes. Specifieker: op hun 
reproductieve gedrag. Veel werd duidelijk. 
Bijvoorbeeld dat deze groep meisjes vaak 
jonger begint met seks, vaker van seksuele 
partner wisselt en andere technieken han-
teert om mannen te verleiden.  

Curaçao en Nederland
Maar er bleef ook veel onduidelijk. Vandaar 
dat ze nu, vijf jaar na haar promotie aan 
de RUG, meedoet aan een veel uitgebrei-
der onderzoek naar de invloed van vaderaf- 

wezigheid. Deze keer worden niet alleen 
meisjes, maar ook jongens onderzocht en 
wordt een vergelijking gemaakt tussen  
Curaçaose, Nederlandse en Curaçaos-Neder-
landse (in Nederland woonachtige) jongeren. 
Naast Van Brummen-Girigori, die de data-
verzameling onder Curaçaose jongeren voor 
haar rekening neemt, is er een belangrijke 
rol weggelegd voor promovendus Mariëlle 
Osinga en het Gronings onderzoeksteam 
waarvan zij deel uitmaakt. Toen Osinga een 
paar jaar geleden lesgaf op een basisschool 
op Sint Maarten, viel het haar op dat veel 
kinderen daar geen betrokken vader had-
den. Osinga: ‘Van de tweeëntwintig kinderen 
groeiden er twaalf op zonder vader. Tijdens 
ouderavonden waren er amper vaders aan-
wezig. Ik raakte nieuwsgierig: zou dit invloed 
op de kinderen hebben?’ 

Sensitieve periode
De interesse van Osinga en Van Brummen-
Girigori voor het onderwerp laat zich niet 
per se verklaren door hun eigen jeugd. 
Weliswaar overleed de vader van Van 
Brummen-Girigori toen zij eenentwintig 
was, en scheidden Osinga’s ouders toen ze 
vijftien was, maar dat was ver na de ‘sen-
sitieve periode’, zoals dat in de psychologie 
heet: de periode waarin kinderen het sterkst 
beïnvloed worden door het vertrek van vader. 
Met die periode is in het onderzoek overigens 
bewust rekening gehouden: er zijn alleen 
jongeren ondervraagd van wie de vader vóór 
het achtste jaar vertrok. Overleden vaders 
tellen niet mee. Osinga: ‘Als vader er niet 
“bewust” voor kiest om afwezig te zijn, kun-
nen ervaringen anders zijn, blijkt uit de 
literatuur.’   

Schouders ophalen
Op de vraag die Van Brummen-Girigori 
zich ten tijde van haar proefschrift al stel-

WWW.RUG.NL/GMW-FAMILIEBANDEN

http://WWW.RUG.NL/GMW-FAMILIEBANDEN
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‘DESPITE ALL THE IMPRESSIVE TECHNOLOGICAL TOOLS THAT WE HAVE TODAY, IMAGINATION REMAINS THE MOST POWERFUL’

STELLING DUŠAN P. KOLARSKI FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING 

de – heeft de ‘norm’ in de cultuur waarin je 
opgroeit invloed op hoe je de afwezigheid 
van je vader beleeft? – lijkt het antwoord 
‘ja’. Uit de interviews die de onderzoekers 
hielden, blijkt dat Curaçaose jongeren vaker 
hun schouders ophalen over het vertrek van 
hun vader. Van Brummen-Girigori: ‘Ze lij-
ken er minder moeite mee te hebben dan 
Nederlandse jongeren, en ze zijn ook positie-
ver over hun vader. Vaak verlangen ze naar 
meer contact met hem, soms adoreren ze 
hem zelfs.’ 
Osinga: ‘In Nederland zijn de verwachtingen 
van een vader wellicht hoger, van ouders 
wordt verwacht dat ze allebei even betrok-
ken zijn. Daardoor zou het kunnen zijn dat 
Nederlandse jongeren vaker teleurgesteld 
zijn in hun afwezige vader. Wel houden we er 
rekening mee dat Nederlandse jongeren zich 
ook wat gemakkelijker durven uit te spre-
ken; Curaçaose jongeren zijn meer gewend 
om beleefd en respectvol over hun ouders te 
praten.’ 

Vaderlijk advies
Maar ondanks dat sommige jongeren posi-
tief zijn over hun vader, wil dit niet zeggen 
dat ze geen nadeel ondervinden van zijn 
afwezigheid. Uit eerder onderzoek blijkt dat 
ze bijvoorbeeld duidelijk vaker leerproble-
men ontwikkelen dan jongeren die opgroei-
en mét vader. Dat is goed verklaarbaar, weet 
Van Brummen-Girigori uit de praktijk. ‘Ik 
doe veel vrijwilligerswerk als psycholoog op 
scholen, voornamelijk in achterstandswij-

ken. Daar zie je duidelijk dat kinderen uit 
eenoudergezinnen sneller een achterstand 
oplopen. Logisch, want ze hebben thuis 
alleen hun moeder voor hulp bij huiswerk, 
en zij moet natuurlijk ook de kost verdienen.’ 

Er is ook goed nieuws, voor zowel 
Nederlandse als Curaçaose jongeren. De 
negatieve invloed van vaderloos opgroeien 
is niet in steen gebeiteld. Op Curaçao zijn 
oma’s en tantes vaak nauw betrokken bij 
het gezin, net als de broers van moeder. Die 
kunnen het gebrek aan vaderlijk advies en 
begeleiding voor een deel ‘goedmaken’. In 
Nederland gebeurt dat minder vaak door 
familieleden, maar wel regelmatig door 
stiefvaders. 

Van elkaar leren
Dat de aanwezigheid van ‘hulptroepen’ in 
het gezin veel verschil kan maken, is een 
van de voorlopige lessen die de beide onder-
zoeksters graag delen met ouders, hulpverle-
ningsinstanties en beleidsmakers. Niet voor 
niets organiseren ze er regelmatig sympo-
sia over. Van Brummen-Girigori: ‘Nederland 
en Curaçao kunnen veel van elkaar leren 
op dit gebied. Ik hoop bijvoorbeeld dat we 
op Curaçao ophouden te zeggen dat het 
niet uitmaakt dat een kind zonder vader 
opgroeit. Curaçaose vrouwen zouden net 
als Nederlandse vrouwen de vader, ook al 
is hij vertrokken, moeten betrekken bij de 
opvoeding.’ Osinga: ‘Andersom kunnen we in 
Nederland leren dat oma’s, ooms en tantes 
de afwezigheid van vader kunnen compense-
ren. En ik hoop dat er in algemene zin meer 
begrip ontstaat voor de impact die vaderloos-
heid op een kind kan hebben, ook al is dat 
voor ieder kind anders.’  

Onderzoeksproject 
famieliebanden

Het project ‘Familiebanden in Nederland 
en Curaçao’ doet onderzoek naar de vraag: 
Hoe hangt vaderafwezigheid samen met de 

ontwikkeling van jongeren?
Het onderzoek behelst een kwalitatief deel, 
op basis van 50 interviews met jongeren en 
hun moeders, en een kwantitatief deel, op 

basis van een door ongeveer 2500 jongeren 
ingevulde vragenlijst. Van het kwalitatieve 

onderzoek zijn de resultaten inmiddels 
bekend. 

Behalve postdoc Odette van Brummen-
Girigori van de Universiteit van Curaçao 
bestaat het onderzoeksteam onder meer  

uit promovendus Mariëlle Osinga,  
haar promotor Greetje Timmerman,  

co-promotoren Tina Kretschmer en Diana 
van Bergen en postdoc Linda van der Zwaan, 

allen van de RUG. 
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FOTO
volgende stap, in de richting van het ontwikke-
len van een medicijn, is te onderzoeken hoe de 
binding van het virus aan de cellen vertraagd of 
zelfs gestopt kan worden. 
 
www.rug.nl/staff/m.a.a.amin 

De foto is een ‘still’ uit de 3D animatievideo 
over onderzoek naar COVID-19. De video is 

gemaakt door Sensu. 
 

WWW.SENSU.ORG

Muhamed Amin, assistant professor aan het 
University College van de RUG, onderzoekt met 
computersimulaties hoe COVID-19 zich bindt 
aan menselijke cellen en vergelijkt dat met het 
SARS-virus. Hij heeft aangetoond dat COVID-19 
niet is ontstaan in een laboratoriumsituatie. De 

http://www.rug.nl/staff/m.a.a.amin
http://WWW.SENSU.ORG
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Pandemieën en 
patronen

Als medisch historicus is Rina Knoeff  
gewend zich te begeven op het 
snijvlak van disciplines. Vanuit dat 
perspectief valt op dat de maat-
schappelijke reacties op epidemieën 
vaak verlopen volgens een vast  
stramien. Hoewel de pest (Middel-
eeuwen), de pokken (18e eeuw), 
cholera (19e eeuw) en de Spaanse 
Griep (20e eeuw) steeds veroorzaakt 
werden door andere ziekmakers, zijn 
er ook patronen die het menselijk 
gedrag in crisistijd onherroepelijk 
bepalen. Enkele weken nadat in 
Nederland de intelligente lockdown 
werd uitgeroepen mengde Knoeff 
zich online in het maatschappelijk 
debat over hoe om te gaan met de 
COVID-19-epidemie.

ONDERZOEKRINA KNOEFF 123RF / .VICTORAL

COVID-19 en de noodzaak van 
betere historische lessen

Leefstijlgeneeskunde in opmars

Recent is het boek Lifestyle and Medicine 
in the Enlightement: The Six Non-Naturals 
in the Long Eighteenth Centura van Rina 
Knoeff en James Kennaway verschenen. 
In de publicatie trekken ze lessen uit de 

zogeheten leefstijlgeneeskunde van de 18e 
eeuw, waarin men er – net als nu weer – van 

uitging dat leefstijl van groot belang is 
voor de gezondheid. Knoeff: ‘In die tijd gold 

het adagium: ‘Niets is zo goed voor 
de gezondheid als een chronische 

ziekte’, omdat dit betekende dat je heel 
bewust moet leven. Deze opvatting is 
zo vreemd nog niet: leefstijlfactoren 
worden steeds belangrijker bij het 

voorkomen en behandelen van ziekten.’

WWW.RUG.NL/ALETTA/BLOG

http://WWW.RUG.NL/ALETTA/BLOG
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‘EVER TRIED. EVER FAILED. NO MATTER. TRY AGAIN. FAIL AGAIN. FAIL BETTER’  (SAMUEL BECKETT)

STELLING NATALIA M. PEÑARANDA FAJARDO FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

D
e medische geschiedenis was nog 
nooit zo populair. Elke dag wor-
den we overspoeld met artikelen 
in kranten, blogs en tweets, die 

de Covid-19-crisis vergelijken met histo-
rische epidemieën zoals de middeleeuwse 
pest, de Spaanse griep, hiv/aids of SARS. 
Onveranderlijk is de vraag welke historische 
lessen we kunnen trekken uit het verleden.

Zelden vinden we echter een goed onder-
bouwd antwoord op deze belangrijke vraag. 
De Nederlandse media wijzen vooral op his-
torische overeenkomsten en benadrukken 
het succes van vroegere medische interven-
ties. Echter, het aanhalen van overeenkom-
sten levert op zichzelf meestal geen nieuwe  
inzichten op; parallellen wijzen immers 
vooral op wat we al weten. Zo is het ongetwij-
feld waar dat de wijdverbreide invoering van 
hygiënische maatregelen in de negentiende 
eeuw heeft geholpen bij de bestrijding van 
cholera, difterie en andere dodelijke epide-
mieën, maar dit historische feit helpt niet 
in onze strijd tegen Covid-19. Ziekenhuizen, 
de medische sector en individuele burgers 
weten heel goed wat hygiëne is en zij nemen 
de juiste maatregelen. Zeep was – ook zonder 
historische les – als eerste uitverkocht in de 
supermarkt.

De vraag is wat we wel kunnen leren van 
het verleden. Het blijft natuurlijk belangrijk 
om na te denken over historische overeen-
komsten – over interventies die in principe 
vergelijkbaar zijn met de strategieën die we 
nu (willen) toepassen. Maar in plaats van 
het bespreken van succesvolle interventies, 
zouden historici zich veel vaker moeten rich-
ten op maatregelen die niet hebben gewerkt. 
Deze mislukkingen geven reden tot naden-
ken, bieden andere perspectieven en waar-
schuwen voor valkuilen. In alle gevallen is 
het opvallend dat culturele, sociaalecono-
mische verschillen en politieke beslissingen 
doorslaggevend zijn geweest voor het succes 
of falen van interventies. 

Neem bijvoorbeeld de Britse arts John 
Haygarth (1740-1826). Hij ontwikkelde een  
reeks maatregelen tegen de epidemische 
verspreiding van pokken, die – volgens 
Haygarths eigen berekening – de dood van ten  
minste één op zes kinderen veroorzaakte. 

Haygarths maatregelen waren vergelijkbaar 
met het coronabeleid nu:

Sociale distantie: Haygarth had ontdekt dat de 
pokken zich verspreiden via persoonlijk contact 
binnen een afstand van 46 cm (in plaats van 
via de lucht over grote afstanden). Hij raadde 
patiënten aan om binnen te blijven en weg te 
blijven bij mensen die extra kwetsbaar zijn voor 
de ziekte.

Netheid voor alles: Elk voorwerp of oppervlak 
dat in contact was geweest met speeksel, slijm 
of andere besmettelijke stoffen moest worden 
gereinigd.

Contacttracering: Haygarth raadde aan om 
besmette gevallen op te sporen en te volgen 
om zo de verspreiding van de ziekte in kaart te 
brengen.

Groepsimmuniteit: Via een uitgebreid inocula- 
tieprogramma (in zijn tijd het zorgvuldige 
blootstellen aan geïnfecteerd materiaal) wilde 
Haygarth immuniteit bereiken.

Haygarth was ervan overtuigd dat door het 
aanhouden van deze maatregelen het sterfte-
cijfer met ten minste 75% zou verminderen.

Met de kennis (en hoop) van nu zou je ver-
wachten dat de ideeën van Haygarth succes  
hadden moeten hebben. Niets is minder 
waar. Zoals de historicus Arthur Boylston 
heeft betoogd, hebben Haygarths strategieën 
op twee punten gefaald. Ten eerste bleken 
sociaaleconomische verschillen onoverko-
melijk. De armen waren niet bereid om bin-
nen te blijven en hun magere inkomsten 
op te geven; de rijken wilden geen regels 
meer volgen zodra zij een bepaald niveau 
van groepsimmuniteit hadden bereikt. In de 
tweede plaats voelden mensen zich aange-
tast in hun individuele vrijheid en voelden 
ze zich bespioneerd door gezondheidsinspec-
teurs die waren aangesteld door de overheid.
Dus, wat kunnen we leren van Haygarths 
mislukking voor de covid-19 crisis van van-
daag? We doen er goed aan om na te denken 
over het beperken van de persoonlijke vrij-
heid voor een langere periode. Hoewel we 
op dit moment misschien allemaal bereid 
zijn om thuis te blijven, wie kan zeggen 
of dit nog steeds het geval is als op grote 
schaal het levensonderhoud van mensen in 
gevaar komt? Of wanneer heel veel mensen 
geconfronteerd worden met de psychologi-
sche gevolgen van eenzaamheid? Misschien 
wel veel belangrijker is de vraag in hoe-
verre ons beleid rekening houdt met soci-
aaleconomische verschillen. Als je niet veel 
hebt, is het veel moeilijker om je te houden 
aan beperkende maatregelen. Welke extra 
maatregelen worden genomen om tegemoet 
te komen aan de speciale behoeften van 
lage-inkomensgroepen in probleemwijken. 
Hoe veel oog hebben we werkelijk voor dak-
lozen en asielzoekers? Hoe groot is de ramp 
als covid-19 onder deze groepen onder de 
radar blijft? Haygarths mislukking stuurt 
ook een belangrijke waarschuwing voor de 
economisch sterkere delen van onze samen-
leving. Vooral voor het Noorden van ons land 
is dit een belangrijk issue. Het is waarschijn-
lijk dat op de lange termijn de schade door 
COVID-19 in de economische hotspots in het 
Westen van Nederland het snelst hersteld 
zal zijn. Hoeveel vastberadenheid en soli-
dariteit zal er dan nog zijn om steunmaat-
regelen voort te zetten in het belang van het 
Noorden?

Bron: Arthur Boylston, ‘John Haygarth’s 18th-century 
‘rules of prevention’ for eradicating smallpox’, in Journal 
of the Royal Society of Medicine 107:12 (2014) 494-499.

Rina Knoeff studeerde cultuur- en 
wetenschapsstudies in Maastricht, waarna 
ze in Cambridge haar PhD in de medische 

geschiedenis behaalde (2000). Ze werkte aan 
de universiteiten van Leiden en Maastricht. 
Sinds 2012 is ze verbonden aan de Faculteit 

der Letteren van de RUG, sinds 2015 als 
associate professor. Ze is onder meer 

gespecialiseerd in vroegmoderne geschiedenis, 
de geschiedenis van (anatomische) collecties 
en de cultuurgeschiedenis van het lichaam. 
Knoeff is ook directeur van het Groningen 

Centre for Health and Humanities en 
programmaleider bij de Aletta Jacobs School 

of Public Health.
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VARIA

Sportieve opvoeding kinderen
‘Onze maatschappij heeft de neiging sport te 
presenteren als verplichte dagelijkse portie 
levertraan. Maar wie verliefd wil worden op 
sport, moet zelf kunnen ontdekken waar hij 
plezier in heeft.’ Remo Mombarg probeert 
kinderen aan het sporten krijgen. Met bijzon-
dere aandacht voor het struikelende kind. 
Daartoe ontwikkelde hij zelfs de gratis app 
Sportbouwer. WWW.RUG.NL/MAGAZINE-MOMBARG
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Van lab naar laptop 
‘Van zestig naar nul uren lab per week, dat is 
wel even wennen.’ Er kwam een abrupt einde 
aan de experimentele wetenschap van de 
Faculty of Science & Engineering. Vanwege 
het coronavirus moesten plotseling ook alle 
laboratoria dicht. Hoe dan verder? Onderzoeker 
membraanenzymologie Aditya Iyer vertelde aan 
SxienceLinx zijn verhaal. WWW.RUG.NL/SCIENCE-

LINX-LABSDICHT

‘Make-over voor een oude Eend’ 
Lang had Bob de Jonge, 
waarnemend hoogleraar 
Romaanse taalkunde, de 
kop in het zand. Tot hij 
besloot zijn oude Eend 
elektrisch te maken. In 

september komt er een duck party. Iedereen die 
hem gesteund heeft bij het elektrificeren van 
zijn oude Eend, mag die dag een rondje rijden in 
het resultaat. In Noorderbreedte had Ellis Ellen-
broek een interview met hem. NOORDERBREEDTE.

NL/2020/06/02/MAKE-OVER-VOOR-EEN-OUDE-EEND

Correctie/aanvulling rol  
Cluysenaer
Onder de kop ‘De bezetter overleven’ stond in 
het aprilnummer van Broerstraat 5 een inter-
view met hoogleraar geschiedenis Klaas van 
Berkel. Op de rol die secretaris van het College 
van Curatoren J.L.H. Cluysenaer tijdens en na de 
oorlogsjaren gespeeld heeft aan de RUG heeft 
diens dochter, Liesbeth Huppes-Cluysenaer een 
andere visie dan Van Berkel in het artikel heeft 
geschetst. Haar zienswijze, en de onderbouwing 
daarvan, staat gepubliceerd op WWW.RUG.NL/

ALUMNI/VERHAAL

Spinozapremie én Stevinpremie voor Pauline Kleingeld en Linda Steg

Jacquelien Scherpen  
Captain of Science 

Jacquelien Scherpen, 
hoogleraar systeem- 
en regeltechniek, is 
benoemd tot Captain 
of Science van de 
landelijke topsector 
High Tech Systemen 
en Materialen. Haar 
ambitie is een push 
te geven aan  

innovatie, in het bijzonder op de sleuteltechno- 
logieën. Scherpen: “Denk aan de inzet van 
digitale technologie en engineering- en maak- 
technologieën voor de productie van beade-
mingsapparatuur en aan nanotechnologie voor 
de ontwikkeling van medische testen. Innovaties 
op deze technologieën staan aan de basis van 
oplossingen voor onze gezondheidszorg, de 
toekomstige voedselvoorziening en de transitie 
van de energiesector en de maakindustrie.”

Stijntje de Olde overleden
Stijntje de Olde, lief en vrolijk mens en getalen-
teerd fotografe, is 19 april in Schotland over- 
leden na een kort ziekbed. Zij maakte onder-
meer voor Broerstraat 5 een markante serie 
coverfoto’s. Enkele jaren geleden emigreerde zij 
naar het Verenigd Koninkrijk en maakte zij een 
carrièreswitch. Ze werd 53 jaar.

In september ontvangen Pauline Kleingeld, 
hoogleraar Ethiek en haar Geschiedenis en 
Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie 
van NWO respectievelijk de Spinozapremie en 
de Stevinpremie, de hoogste wetenschappelijke 
onderscheidingen in Nederland. De onderzoe-
kers ontvangen de premie ter waarde van 

2,5 miljoen euro voor hun uitmuntende, baan- 
brekende en inspirerende werk. Bij de Spinoza- 
premie ligt de nadruk op het wetenschappelijke  
werk en fundamentele vraagstukken, de Stevin- 
premie honoreert in de eerste plaats de maat- 
schappelijke impact.  
WWW.RUG.NL/SPINOZA-EN-STEVINPREMIE

http://www.rug.nl/magazine-mombarg
http://www.rug.nl/sciencelinx-labsdicht
http://www.rug.nl/sciencelinx-labsdicht
http://NOORDERBREEDTE.NL/2020/06/02/MAKE-OVER-VOOR-EEN-OUDE-EEND
http://NOORDERBREEDTE.NL/2020/06/02/MAKE-OVER-VOOR-EEN-OUDE-EEND
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/VERHAAL
http://WWW.RUG.NL/ALUMNI/VERHAAL
https://www.rug.nl/news/2020/06/spinozapremie-en-stevinpremie-voor-twee-rug-hoogleraren
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‘STÜCK FÜR STÜCK ISST MAN EINEN ELEFANTEN’  (MIJN MOEDER)

STELLING ANNE RICHTER FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

‘Haal medicijnproductie 
terug naar Europa’

BERT PLATZER WWW.OFFICHEM.COMBEDRIJF

Oldenziel de beste methode om tot resul-
taten te komen. ‘Maar ik ben niet bar onder 
de indruk van het vergezicht van de politiek, 
ook niet op Europees niveau. Het probleem is 
geïdentificeerd, maar er moet iets gebeuren. 
Ik vond dat de Nederlandse overheid tijdens 
de coronacrisis veel slagkracht toonde met 
het oplossen van medicijntekorten door alle 
koninkrijkjes van de ziekenhuisapotheken 
te centraliseren. Onder druk werd opeens 
veel vloeibaar, dus ik zou zeggen: hou die 
druk erop. Maar de praktijk leert dat het een 
complex, mondiaal probleem is.’

Z
oals zo vaak moet een onheilsprofetie 
eerst uitkomen voor ze serieus wordt 
genomen. Zo ook Weite Oldenziels 
waarschuwingen – vorig jaar nog in 

Zembla – voor de afhankelijkheid van China en 
India als pillendraaiers van de wereld. ‘Ik heb 
me vijftien jaar een roepende in de woestijn 
gevoeld. De afgelopen 25 jaar hebben we de 
geneesmiddelenindustrie laten weglekken uit 
Europa. Een virus had ik zelf niet voorspeld, 
maar ik heb wel altijd gezegd: als er een keer 
handelsembargo komt, zit opeens overal de 
rem op en ontstaan er in Nederland medicijn-
tekorten.’ De rem was in dit geval de lockdown 
in China en India, waardoor fabrieken sloten 
en de productie van medicijnen kwam stil te 
liggen. ‘Corona is een tijdelijke accelerator 
geweest, maar het probleem bestond al en 
neemt alleen maar toe.’

Weggeconcurreerd
Oldenziel is, behalve RUG-alumnus (farmacie 
2000, promotie 2006), CEO en eigenaar van 
Ofichem Group in Ter Apel, dat onder meer 
actieve ingrediënten voor medicijnen maakt 
en handelt in grondstoffen voor geneesmid-
delen. Het is een van de laatste Nederlandse – 
en Europese – bedrijven die nog grondstoffen 
voor medicijnen maakt.
De afhankelijkheid van China en India is mede 
te wijten aan pogingen om de zorgkosten te 
beperken. ‘De Chinese en Indiase bedrijven 
die met staatsteun Europese en Amerikaanse 
bedrijven hebben weggeconcurreerd, produ-
ceren vooral generieke, oftewel merkloze 
medicijnen’, zegt Oldenziel. ‘Tachtig procent 
van de middelen bij de apotheek zijn generiek, 
bijvoorbeeld pijnstillers, bloeddruk- en chole-
sterolverlagers, en antibiotica. Tegelijkertijd 
kregen in het Westen zorgverzekeraars een 
regiefunctie om de zorgkosten te beteu-
gelen. Zij hebben veel druk uitgeoefend op de 
generieke industrie om medicijnen goedkoper 

te maken. Daardoor verplaatsten deze farma-
ceutische bedrijven uiteindelijk hun productie 
naar China en India.’

Antibiotica en pijnstillers
Hoewel de coronacrisis de afhankelijkheid 
duidelijker dan ooit maakte, gaat het Olden-
ziel om de medicijnen waaraan al voor die tijd 
tekorten ontstonden. ‘Op de medicijnen die 
bij Covid-19 veel op de IC werden gebruikt, 
kun je niet anticiperen. Bij een volgende 
virusuitbraak heb je waarschijnlijk een heel 
ander arsenaal aan producten nodig. Het gaat 
mij, plat gezegd, om primaire medicatie voor 
levensbedreigende ziektes waaraan we de 
afgelopen vijfhonderd jaar het meest frequent 
overleden. Zorg dus dat we in Europa weer 
zelfvoorzienend worden in de productie van 
basale medicatie als antibiotica, pijnstillers, 
ontstekingsremmers en primaire anti-kanker- 
medicatie.’

Enorme investeringen
De oplossing lijkt eenvoudig: ga weer in Europa 
geneesmiddelen produceren. De praktijk is 
echter weerbarstig, zegt Oldenziel. ‘Produc-
tiefaciliteiten voor medicijnen zijn er wel, 
maar op het gebied van de actieve bestand-
delen van medicijnen, de grondstoffen, zijn 
de infrastructuur en kennis grotendeels 
verdwenen. De meeste grondstoffen voor 
generieke geneesmiddelen kunnen we niet 
meer zelf produceren. Dat opnieuw op te 
bouwen, vergt enorme investeringen. Boven-
dien, het mogen produceren, het hebben van 
een licentie en het vergoed krijgen van de 
kosten van medicijnen door zorgverzekeraars 
wordt al door drie verschillende overheidsin-
stanties geregeld, met alle een eigen agenda, 
die regelmatig met elkaar conflicteren.’

Koninkrijkjes
Een strakke regie op EU-niveau is volgens 

Weite Oldenziel (43) zegt het al jaren: Nederland is te afhankelijk van de productie van medicijnen in China en India.  
De oplossing, de meest gebruikte geneesmiddelen weer in Europa produceren, ligt voor de hand,  

maar kent talloze haken en ogen. 

OFFICHEM

http://www.offichem.com
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‘M
ijn droom is een energie-
centrale te bouwen met een 
negatieve emissie.’ Als 
jongeman bracht zijn 

ambitie energiesystemen efficiënter en 
duurzamer te maken P.V. Aravind (1972) 
van India naar Europa. Hij studeerde in 
Oldenburg, promoveerde in Delft, richt-
te daar een eigen onderzoeksgroep op 
en verkaste in september 2019 naar de 
RUG. ‘Stel je eens voor: een energiecen-
trale die afval uit bossen omzet in elek- 
triciteit, en die bovendien kooldioxide uit de  
atmosfeer om kan zetten in brandstof en 
in chemicaliën en plastics met behulp van  
overtollige wind- en zonne-energie. Zo’n  
centrale, die twee kanten op werkt met 
behulp van brandstofcellen, zou binnen 
afzienbare tijd werkelijkheid kunnen wor-
den,’ zegt Aravind. ‘Alle benodigde compo-
nenten zijn er, we moeten ze alleen efficiën-
ter maken, de levensduur verbeteren en ze 
integreren in een enkel systeem’, legt hij uit.

Boel windenergie
In Delft werkte Aravind aan de ontwikke-
ling van zo’n ‘negatieve emissie’ energie- 
centrale die broeikasgassen uit de atmos-
feer kan halen. Waarom maakte hij de over-
stap naar Groningen? ‘Ik denk dat dit de 
meest logische plaats is om zo’n omkeer-
bare negatieve-emissiecentrale uiteindelijk 
echt te bouwen. Er is hier een boel wind-
energie beschikbaar, de regio heeft een lei-
dende positie in waterstof en er ligt een 
goed distributiesysteem voor gas.’
Daarnaast is er voor de ontwikkeling van 
de brandstofcellen die Aravind wil bouwen 
kennis nodig uit de materiaalwetenschap-
pen, een vakgebied waarin de RUG uit-
blinkt. ‘Verder heb je voor een elektriciteits- 

net dat stroom uit verschillende bronnen 
moet balanceren, regelsystemen nodig. En 
ook die vormen een belangrijk onderzoeks- 
onderwerp aan de Faculty of Science and 
Engineering van de RUG’.

Knalgasproef
Aravind is in Groningen aangesteld op de 
leerstoel die eerder werd bezet door Howard 
Levinsky, die gasverbranding bestudeer-
de. ‘We zijn nu bezig om het laserlab dat 
hij gebruikte opnieuw in te richten, om er 
chemische oxidatie van de elektroden van 
brandstofcellen mee te kunnen bestuderen. 
Wat we gaan onderzoeken is bijvoorbeeld 
hoe en waar brandstof in de cellen oxi-
deert en hoe de temperatuurverdeling in de 
brandstofcellen is. Met die kennis kunnen 
we ze veiliger en efficiënter maken.’ 
Dit soort brandstofcellen loopt doorgaans 
op waterstof, die ze kunnen omzetten in 
stroom. Maar de cellen kunnen, anders-
om, met stroom ook waterstof produceren. 
In de natuurkundeles heette het de ‘knal-
gas’-proef: als je door water, H2O, stroom 
leidt, wordt het door elektrolyse gesplitst in 
waterstof, H2, en zuurstof, O2. Breng je die 
beide gassen twee op één samen, tot knal-
gas, en houd je er een vlammetje bij, dan  
komt de elektrolyse-energie met een knal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weer vrij met vorming van water. In een 
brandstofcel worden waterstof en zuurstof 
overigens direct omgezet in water en elek-
tronen (stroom), dus zonder verbranding 
of knal. De brandstofcellen kunnen boven-
dien waterstof combineren met kooldioxide 
en chemicaliën tot plastics of brandstof. 

Natuurrampen
Meer algemeen gezegd richt het onderzoek 
van Aravind zich op het snijvlak van de 
thermodynamica, ontwerp van energiecen-
trales, en elektrochemische systemen. Zijn 
vakgebied ontwikkelde zich de afgelopen 
tien jaar razendsnel. Maar die snelheid is 
ook hard nodig, zegt Aravind: ‘Het aan-
tal door klimaatverandering veroorzaakte 
natuurrampen neemt al toe, dus we moe-
ten nu echt werk maken van het verwij-
deren van broeikasgas uit de atmosfeer.’ 
Energiecentrales met negatieve emissie 
kunnen een deel van de oplossing zijn, maar 
bijvoorbeeld het planten van meer bomen 
zal ook nodig zijn. En die extra bomen zul-
len afval produceren, zoals snoeiafval, dat 
weer bruikbaar is om energie op te wekken. 
‘We kunnen niet gokken op één technolo-
gie’, benadrukt Aravind. ‘We hebben alle 
opties die we kunnen bedenken nodig.’

Een energiecentrale die  
broeikasgassen opneemt

Aravind Purushothaman Vellayani, ofwel P.V. Aravind, is zijn hele carrière al bezig energiesystemen efficiënter  
en duurzamer te maken. Sinds 2019 is hij in Groningen hoogleraar Energy Conversion en werkt hij aan  

brandstofcellen die brandstof in stroom omzetten en andersom. Waterstof is zo’n brandstof.

RENÉ FRANSEN
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‘E
igenlijk is het heel simpel: 
groene waterstof helpt ons 
versneld de klimaatdoelen van 
Parijs te halen en nieuwe duur-

zame werkgelegenheid in Noord-Nederland 
te creëren.’ Robert van Tuinen is volop bezig 
de vergroening van de industrie in Noord-
Nederland met behulp van waterstof- 
productie te realiseren. ‘Groene waterstof is 
steeds meer een geaccepteerd begrip in de 
energietransitie,’ zegt hij. ‘Voorheen vond 
men waterstof te duur. Nu is dat draagvlak 
aan het kantelen. We willen een nieuw 
zero-emissiesysteem tot stand brengen. De 
waterstofketen is wat ons betreft daarvan 
een essentieel onderdeel. Tijdens een zeer 
interessante bijeenkomst van de RUG over 
waterstofactiviteiten begin dit jaar zaten 
bedrijfsleven, politiek en industrie samen 
aan tafel om hierover te discussiëren.’

Waterstofleidingen
Havenbedrijf Seaports werkt met Shell 
Nederland en de Gasunie binnen het con-
sortium NorthH2 aan concrete plannen 
om de groene waterstofproductie in Noord-
Nederland van de grond te krijgen. Van 
Tuinen: ‘Voor deze systeemverandering 
hebben we ten eerste meer grootschalige  
windparken op zee nodig. De groene stroom 
die we daar willen winnen, zetten we om 
in waterstof en transporteren we naar 
industriegebieden in het hele land en in 
Duitsland. Daarvoor kunnen we trouwens 
deels de bestaande gasleidingen van de 
Gasunie gebruiken. Bij Seaports hebben 
we speciale waterstofleidingen van kunst-
stof ontwikkeld, die inmiddels zijn gecer-
tificeerd en die we in onze haven nu al 
gebruiken.’
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrogen Valley
Van Tuinen weet zeker dat Noord-
Nederland alles in huis heeft om de 
gewenste waterstofproductie tot stand te 
brengen. ‘Onze regio loopt tien jaar voor 
op de doelen voortkomend uit het klimaat- 
akkoord van Parijs: de klimaatdoelen van 
2030 hebben wij nu al behaald.  Verder 
hebben we van de Europese Unie de erken-
ning gekregen als Hydrogen Valley, een 
label dat ons helpt om sneller Europese 
subsidies te krijgen om de waterstof- 
keten deels mee te financieren. Die keten is 
bovendien interessant voor nieuwe bedrij-
ven. Zo hebben we SkyNRG naar Delfzijl 
gehaald, een fabriek die bio-kerosine  
gaat produceren op basis van waterstof.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer windparken
Eerst moet het consortium nog het een en 
ander voor elkaar zien te krijgen. Zo moet 
er snel zicht komen op waar meer windpar-
ken kunnen worden gebouwd. Daarnaast 
heeft de industrie onlangs een uitgebreid 
advies over de aanpak rondom de energie- 
infrastructuur aan minister Wiebes van 
Economische Zaken aangeboden. Van 
Tuinen hoopt op een positieve reactie na 
de zomer, zodat de schep snel in de grond  
kan. ‘Als je bedenkt dat het twaalf jaar 
heeft geduurd voordat de nieuwe elektri-
citeitsverbinding van de Eemshaven naar 
het hoogspanningsstation in Vierverlaten 
er is gekomen, begrijp je waarom wij haast 
hebben.’ 

Werkgelegenheid
Maar het allerbelangrijkste effect van de 
beoogde waterstofactiviteiten is wat hem 
betreft de kans om nieuwe bedrijven aan 
te trekken in de Eemshaven en Delfzijl. 
‘Daarmee kunnen we de werkgelegenheid 
in het Noorden sterk verbeteren. En dan 
gaat het om duurzame banen voor tech-
nisch geschoolde mensen die graag in het 
Noorden willen blijven wonen.‘

Klimaatdoelen halen én banen  
creëren met groene waterstof

Is er toekomst voor groene waterstofactiviteiten in Noord-Nederland? Volgens alumnus bedrijfskunde 2018  
Robert van Tuinen, manager Business Development & Strategy bij Seaports in de Eemshaven,  

is dat zeker het geval. 

MARJAN BROUWERS WWW.GRONINGEN-SEAPORTS.COM 

‘Onze regio loopt tien 

jaar voor op de doelen 

voortkomend uit  

het klimaatakkoord 

van Parijs’

http://WWW.GRONINGEN-SEAPORTS.COM
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D
e techniek mag voor niets staan, 
maar zelfs na tweeënhalve maand 
thuiswerken moeten we even 
prutsen om een goede Skypever-

binding à trois tot stand te brengen. Pas als 
iedereen zijn camera’s heeft uitgezet, komen 
de stemmen van Lude Franke en Jochen 
Mierau luid en duidelijk binnen.
Ook Franke, hoogleraar Functional 
Genomics bij het UMCG, en Mierau, hoog-
leraar Economie van de Volksgezondheid 
en wetenschappelijk directeur van de Aletta 
Jacobs School of Public Health, werkten de 
afgelopen periode thuis. ‘Het was wat stress-
voller om alles vanuit huis te doen’, zegt 
Mierau. ‘Maar we zitten in een bevoorrech-
te situatie. Mijn vrouw is ook hoogleraar, 
onze inkomens staan niet onder druk en we 
hebben een ruim huis met een tuin. Als je 
in Brabant woont, er vrienden en familie in 
ziekenhuizen in heel Nederland liggen en je 
op het bestaansminimum zit, is het echt een 
ander verhaal. Dat de werkeloosheid oploopt 
is niet zozeer een probleem voor mensen 
zoals wij, maar voor de minima.’

Brainwave
Dergelijke sociaal-economische verschillen 
spelen een belangrijke rol in het corona- 
onderzoek van Lifelines, al kwam Franke op 
het idee voor het onderzoek vanuit zijn eigen 
vakgebied, de genetica. ‘In januari hadden we 
een enorm project afgerond, waarbij we van 
de eerste vijftigduizend Lifelinesdeelnemers 
het DNA in kaart hebben gebracht. Toen de 
coronacrisis ontstond, schoot me ineens te 
binnen: zou het kunnen dat sommige men-
sen die ernstig ziek worden genetisch gezien 
iets hebben dat daarvoor zorgt?’
Precies drie weken na Frankes brainwave 
werden de vragenlijsten voor het onder-

De lockdown kan een
stuk intelligenter

Dankzij de infrastructuur die het bevolkingsonderzoek Lifelines in twaalf jaar heeft opgebouwd,  

konden Groningse onderzoekers in no time een coronaonderzoek starten. Daarmee wordt niet alleen  

naar genetische, klinische en sociaal-economische oorzaken van corona gezocht, maar wordt ook een écht  

intelligente lockdown mogelijk. Daarvoor vragen de onderzoekers ook steun bij het publiek.

ONDERZOEKBERT PLATZER WWW.LIFELINES.NL/CORONA-ONDERZOEK

WWW.RUG.NL/ALETTA 

HOLLANDSE HOOGTE / ROBIN UTRECHT

Jochen Mierau (1983) studeerde 
economie en econometrie aan de RUG en 
zette hier zijn wetenschappelijke carrière 

voort: hij promoveerde in 2011 aan de 
RUG en werd vervolgens universitair 

hoofddocent gezondheidseconomie. Hij 
is wetenschappelijk directeur van de 

Aletta Jacobs School of Public Health en 
sinds 2019 hoogleraar Economie van de 

volksgezondheid.

Lude Franke (1980) studeerde 
biomedische wetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht, waar hij tevens cum 
laude promoveerde. Hij was onderzoeker 

aan de universiteiten van Oxford en Londen. 
Sinds 2008 is hij verbonden aan het UMCG, 

als onderzoeker en docent en sinds 2019 als 
hoogleraar Functional genomics.

zoek naar de deelnemers uitgestuurd. Dat 
het onderzoek zo snel op poten kon wor-
den gezet, geeft wat Franke betreft ook het 
bestaansrecht van Lifelines aan. ‘Door de 
infrastructuur die we de afgelopen twaalf 
jaar hebben gerealiseerd, is het doen van dit 
soort onderzoek heel gemakkelijk. Dankzij 
Lifelines kunnen we ook hele acute vragen  
die spelen in de samenleving helpen beant- 
woorden.’
In Lifelines wordt de lichamelijke en gees-
telijke gezondheid van 167.000 mensen 
in Noord-Nederland gedurende dertig jaar 
gevolgd om aan de hand van data en bio- 
materialen te onderzoeken hoe mensen 
gezond ouder kunnen worden. Is het onder-

zoek naar een virus niet een diametraal 
andere invalshoek? ‘Een van de expliciete 
doelstellingen van Lifelines is om genetische 
en omgevings-risicofactoren op te sporen die 
ziekte veroorzaken, dus dit onderzoek past 
daar perfect bij’, zegt Franke. ‘En corona- 
onderzoek is natuurlijk ongelofelijk belang-
rijk. Als je niets doet, gaan er gewoon een 
hoop mensen dood en dan kun je niet gezond 
ouder worden.’

Botte bijl
Het coronaonderzoek draait om het ver-
gelijken van mensen die ernstig ziek zijn 
geworden van corona met mensen die niet of 
nauwelijks last van het virus hebben gehad. 

http://www.lifelines.nl/corona-onderzoek
http://www.rug.nl/aletta
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‘THE PESSIMIST SEES DIFFICULTY IN EVERY OPPORTUNITY. THE OPTIMIST SEES OPPORTUNITY IN EVERY DIFFICULTY’  (WINSTON CHURCHILL)

STELLING ANDRES KAALEP FACULTEIT MEDISCHE WETENSCHAPPEN

‘Er zijn zo’n vijftien miljoen plekken in het 
DNA waar jij en ik van elkaar verschillen,’ 
zegt Franke. ‘We onderzoeken of het DNA 
in de groep die COVID19 heeft gehad op die 
plekken net iets anders is dan bij de groep 
mensen die niet geïnfecteerd is geweest of 
bij hen die alleen milde klachten hebben 
gehad. Door de grote aantallen mensen die 
we vergelijken, kunnen we uitsluiten dat de 
verschillen toevallig zijn.’
Ook naar klinische verschillen wordt geke-
ken, zoals astma of overgewicht en in het  
verlengde daarvan bovendien naar sociaal- 
economische factoren: ‘Zijn het vooral men-
sen die arm zijn, door een ongezonde leefstijl 
overgewicht hebben en zo op de intensive  
care belanden? Of overkomt dat rijkere men-
sen met overgewicht net zo vaak?’, geeft 
Mierau als voorbeeld. ‘Zo kunnen we zien of 
en hoe sociale ongelijkheid een rol speelt. En 
andersom: als we naar de gevolgen van de 
maatregelen tegen de verspreiding van het 
virus kijken, zien we nu al dat bijvoorbeeld 
het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt, 
heel hoog is.’
Die kennis kan helpen bij een lockdown, 
betoogt Mierau. ‘Als je echt wilt spreken 
van een intelligente lockdown, moet je veel 
meer maatwerk leveren. Nu is eigenlijk met 
de botte bijl heel Nederland op slot gezet. 
We hebben twee maanden op adrenaline 
gefunctioneerd, dat gaat je bij een volgende  
uitbraak niet meer lukken. We weten 

 
inmiddels dat bepaalde groepen sociaal erg 
negatief worden beïnvloed door een alge-
mene lockdown. Als zo’n groep niet zo’n 
grote kans heeft op een zwaar ziekteverloop 
en misschien ook niet direct in de positie  
zit anderen te besmetten, moet je een 
lockdown misschien meer groepspecifiek 
maken, gecombineerd met het opdelen van 
Nederland in vijf gezondheidslandschappen. 
In delen waar het aantal besmettingen laag 
is, zoals Groningen de afgelopen maanden, 
zorg je dat je de hoog-risicogroepen in een 
beschermde situatie zitten, maar de laag- 
risicogroepen laat je dan nog naar werk en 
school gaan, en socialiseren.’

Crowdfunding tegen Corona
De onderzoekers hopen dat de alumni van de 
RUG dit coronaonderzoek deels willen finan-
cieren. Tot een bedrag van honderdduizend 
euro verdubbelt het Ubbo Emmius Fonds de 
bijdragen. ‘We hebben Crowdfunding tegen 
Corona opgezet voor zaken die we anders 
niet meteen kunnen financieren’, zegt 
Mierau. ‘Bijvoorbeeld om ons onderzoek lan-
ger te laten doorlopen. Als we in het najaar 

een tweede golf van het virus hebben, is het 
goed dat we alvast een oorlogskas hebben 
om meteen weer te kunnen beginnen met 
het uitsturen van vragenlijsten.’
Op coronabarometer.nl zijn de eerste resul-
taten van het onderzoek onder de vijftigdui-
zend deelnemers te zien: onder andere het 
aantal positief geteste mensen, ziekenhuis-
opnames en mensen met koorts wordt per 
week weergegeven. Ook wordt hier bijvoor- 
beeld getoond hoeveel procent van de deel- 
nemers zich zorgen maakt om ziek te worden,  
afstand houdt tot anderen of door de corona-
crisis ongezonder is gaan eten.
Waar de regering in juni een nationaal dash-
board met vergelijkbare gegevens als early 
warning system in gebruik heeft genomen, 
denkt Franke dat de barometer als zodanig 
voor Noord-Nederland kan worden gebruikt. 
‘Het ontwikkelen van symptomen gaat aan 
de ziekte vooraf. Mensen melden zich pas 
als ze zich ziek voelen, maar bijvoorbeeld 
het verlies van reuk en smaak is een hele 
waardevolle voorspeller dat je een corona- 
infectie hebt. Aan de hand van de symptomen  
die mensen invullen, kunnen we inmid-
dels vrij nauwkeurig voorspellen wie echt 
ziek worden van het virus. Nu de GGD zeer 
laagdrempelig en snel coronatests uitvoert, 
is dit aspect van ons onderzoek plotseling 
een stuk minder relevant, maar voor Noord-
Nederland hebben we dus al een goed early 
warning system staan.’

‘Met de  
crowdfunding 
creëren we een 

oorlogskas’

Steun dit
onderzoek!

Doneer via

www.rugsteunt.nl/
corona

http://www.rugsteunt.nl/corona
http://www.rugsteunt.nl/corona
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Wat willen FSE-alumni?
Wat verwachten oud-studenten van de 
Faculty of Science and Engineering (voorheen 
Wiskunde en Natuurwetenschappen) eigenlijk 
van hun faculteit? Die vraag stond centraal in 
een enquête die dit voorjaar werd gehouden. 
Alumni konden daarin aangeven wat hun ideeën 
en wensen zijn en op welke manier zij graag 
contact hebben met de faculteit. De respons, 
met bijna 1.000 reacties, was hoog. Van de  
respondenten was 45% tussen de 20 en 40 jaar. 
De uitkomsten:

– De alumni voelen zich het meest verbonden  
 met de opleiding die zij hebben genoten  
 (79%), gevolgd door de universiteit (79%) en  
 de faculteit (65%). 
– De meeste respondenten geven aan dat ze  
 het liefst digitaal op de hoogte willen worden  
 gehouden over onderwijs en onderzoek aan  
 de faculteit, over de (online) mogelijkheden  
 colleges/lezingen te volgen, en over de  
 mogelijkheden toegang te krijgen tot  
 wetenschappelijk onderzoek. 
– Daarbij gaat de voorkeur uit naar een  
 e-mailnieuwsbrief van de faculteit. 

De faculteit wil iedereen hartelijk danken voor 
het meedoen. Op basis van de informatie uit 
de enquête zullen we het contact met onze 
oud-studenten verder gaan aanhalen. 

Welkom in onze virtuele huiskamer
Een webinar met onderzoeker Jochen Mierau 
over het Lifelines Corona-onderzoek; Pulitzer 
Prize-winnaar Christiaan Triebert over de 
hedendaagse onderzoeksjournalistiek;  
gezamenlijk brainstormen door experts uit de 
praktijk (alumni) en de theorie (onderzoekers) 
over de ontwikkeling en toepassing van  beade-
mingsapparatuur in India; loopbaanadvies voor 
studenten; en een gezellige netwerk quiz. Het is 

een greep uit de online evenementen die er de 
afgelopen maanden werden georganiseerd voor 
oud-studenten. Sommige webinars zijn terug te 
zien op ons YouTube-kanaal Broerstraat 5. Ook 
de komende tijd zullen de alumnibijeenkomsten 
zich noodgedwongen vooral afspelen in onze 
virtuele huiskamer. Houd onze agenda en social 
media in de gaten voor nieuwe (online) bijeen-
komsten: WWW.RUG.NL/ALUMNI/AGENDA. 

Nieuwsbrief
Omdat het vaak lastig is om in Broerstraat 5  
recent nieuws en actuele activiteiten op te 
nemen, zijn we een digitale nieuwsbrief gestart. 
Krijgt u de nieuwsbrief nog niet, maar wilt u 
hem wel ontvangen? Of wilt u hem juist liever 
niet langer ontvangen? Geef het aan ons door 
via WWW.RUG.NL/ALUMNI/PREFERENCES. 

Symposium  
Bewegingswetenschappen
Save the date! Op 26 november vindt het  
symposium van Bewegingswetenschappen 
plaats in Groningen. Het thema van dit jaar  
is ‘Drive of Motion’. Meer informatie   
WWW.SYMPOSIUMBEWEGINGSWETENSCHAPPEN.COM 

International Alumni Ambassadors
Vijftien internationale studenten die binnenkort 
hun opleiding afronden, treden het komende 
jaar overal ter wereld op als ambassadeur 
voor onze universiteit. De nieuwe lichting 
International Alumni Ambassadors zullen hun 
ervaringen in Groningen delen met iedereen  
die interesse heeft, van aankomend student  
tot alumnus en van bedrijf tot kennisinstelling. 
Op WWW.RUG.NL/ALUMNI/AMBASSADORS stellen ze 
zich voor.
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https://www.facebook.com/UniversityofGroningenAlumni
https://twitter.com/AlumniGroningen
https://www.instagram.com/ug_alumni/
http://www.rug.nl/alumni/agenda
http://www.rug.nl/alumni/preferences
http://WWW.SYMPOSIUMBEWEGINGSWETENSCHAPPEN.COM
http://www.rug.nl/alumni/ambassadors
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‘ASTRONOMERS MAY FIND LIFE ON OTHER PLANETS IN THE FUTURE, HOWEVER SAVING THE LIFE ON THIS PLANET IS A MUCH HIGHER PRIORITY NOW’

STELLING ELAHEH HAMRAZ FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

VARIA

Imagining Science: 
GENERATION Z
Van 18 juli tot 20 september 2020 vindt het 
Noorderlicht Internationale Fotofestival plaats, 
op vier plaatsen in Heerenveen en Groningen. 
Thema is dit keer GENERATION Z. Het festival 
verkent het denkkader en de energie van de 
jongste generatie wereldburgers, geboren na 
1995. Hoe staan ze in de maatschappij, hoe zien 
ze hun toekomst, wat zijn hun ambities?
De Rijksuniversiteit Groningen werkt samen 
met Noorderlicht in de meerjarige serie  
Imagining Science. Daarin krijgt een fotograaf 
de opdracht om een wetenschappelijk onder-
zoeksveld te verbeelden in relatie tot het 
Noorderlicht festivalthema. Dit jaar is dat de 
jonge Amsterdamse fotografe Robin Alysha 
Clemens. Zij laat zich inspireren door onderzoek  
van onder meer René Veenstra en Tina 
Kretschmer naar volwassen worden en  
portretteert zowel jongeren uit de Groninger 
studentengemeenschap als daarbuiten. Een 
voorvertoning van haar werk is (onder voor- 
behoud) te zien tijdens het festival.  
WWW.NOORDERLICHT.COM 

RUGSTEUNT.NL/CORONA

Al meer dan 1 miljoen           
antwoorden van mensen     
zoals jij en ik...

Meer dan 135.000 Noord-Nederlanders ontvangen 
wekelijks de vragenlijst van het Lifelines Corona 
onderzoek. Dankzij de enorme schat van data die 
we zo verzamelen, kunnen we veel leren over het 
coronavirus. Want waarom wordt de één heel ziek 
en een ander nauwelijks? En hoe zorgen we ervoor 
dat nieuwe virussen in de toekomst minder grote 
gevolgen hebben op ons leven?  

Ik wil deze en nog veel meer vragen voor u en ons 
allemaal beantwoorden. Met uw donatie maakt u 
meer onderzoek mogelijk. Helpt u ook mee?

“Met de kennis 
  van Noord-Nederland   
  krijgen we corona 
  onder controle”

Crowdfunding tegen Corona 
Prof. dr. Jochen Mierau

We’ll meet again
is een van de bekendste songs uit de Tweede 
Wereldoorlog. De vertolkster, Vera Lynn, 
overleed op 18 juni op 103-jarige leeftijd. Eerder 
dit jaar, op 5 mei zongen, speelden en dansten 
meer dan 1100 mensen in Groningen, Stad en 
Ommeland We’ll meet again, als hommage aan 
75 jaar vrijheid. Het initiatief van RUG-alumnus 
Reinout Douma van het Noordpool Orkest  
en zangeres en cabaretière Karin Noeken 
leverde een vermakelijk en ontroerend filmpje 
op YouTube op. Zoek op We’ll meet again  
Groningen.

Christiaan Triebert wint  
Pulitzerprijs

Christiaan Triebert, Alumnus 
van het Jaar 2018 (zie 
Broerstraat 5, juli 2019), 
heeft namens The New York 
Times een prestigieuze 
Pulitzerprijs gewonnen voor 
onthullingen over Rusland 

en het agressieve handelen van president Poetin 
in onder meer Syrië en Europa. Triebert, die 
deel uitmaakt van het New York Times Visual 
Investigations team, hoopt dat het winnen van 
de prijs weer aandacht genereert voor de nog 
steeds gruwelijke oorlog in Syrië. WWW.RUG.NL/

TRIEBERT-PULITZERPRIJS

Blog Collegevoorzitter 
De coronacrisis mag de universiteit tijdelijk 
fysiek hebben stilgelegd, het denken en het 
(digitaal) communiceren gaat door. Zo begon 
Collegevoorzitter Jouke de Vries half april met 
zijn blog Jouke’s Journal: Op de website van de 
RUG geeft hij korte beschouwingen over de 
situatie waarin de universiteit zo onverwachts 
is beland én over een nieuwe toekomst. Lees 
bijvoorbeeld De RUG Extension School, Het 
heropenen van de deuren, Corona en de open 
samenleving, Online onderwijs veronderstelt 
een relatie of De universiteit van de toekomst. 
WWW.RUG.NL/JOUKES-JOURNAL.
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http://www.noorderlicht.com
http://WWW.RUG.NL/TRIEBERT-PULITZERPRIJS
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Toen Essers in 2018 na tien jaar bij Adelante Zorggroep over-
stapte naar Mondriaan trof hij een versnipperde organisatie 
aan, die bestond uit drie grotendeels autonome bedrijven. “Er 
was nauwelijks sprake van onderlinge verbinding of afstem-
ming. Ook merkte ik dat het verandervermogen onvoldoende 
was. Mondriaan was niet goed in staat om de beweging te 
maken naar zorg dichtbij de patiënt in diens eigen omgeving.”

De beweging waar Essers op doelt betreft het landelijke 
besluit om een groot deel van de dure, complexe GGZ-zorg 
zoveel mogelijk te vervangen door ambulante zorg. Pa-
tiënten die voorheen werden opgenomen in een kliniek, 
worden nu steeds meer in hun eigen omgeving behandeld. 
Essers: “GGZ-instellingen moesten hun beddencapaciteit 
verminderen met 25 tot 30 procent en de ambulante zorg in  
de wijk verder uitbouwen. Dat ging knellen, want die exter-
ne transformatie liep niet gelijk op met wat er intern moest 
veranderen.”

Mondriaan stond dus aan de vooravond van een ingrijpende 
koerswijziging, waar de hele organisatie in mee moest gaan. 
Maar de bereidheid om te veranderen was niet bij iedereen 
even groot, in alle lagen van de organisatie was er wel eni-
ge vorm van weerstand. “Daarom hebben mijn collega en ik, 

vooral top-down, een koers uitgestippeld in ons strategische 
meerjarenbeleidsplan. Dat kon ook niet anders in deze situ-
atie. In een volgende fase zijn we vooral draagvlak gaan cre-
eren om die koers te kunnen inzetten. We moesten hiervoor 
samen de verantwoordelijkheid nemen.” 

Vertrouwen in de aanpak  
Een obstakel op zijn pad was het feit dat de directie en het 
management nog geen echt team vormden. “We zaten nog in 
de oude structuur en er heerste onrust. De organisatie moest 
leren om in dialoog met Raad van Bestuur, directie en ma-
nagement op basis van behoeftes in de samenleving en ont-
wikkelingen in de maatschappij te discussiëren over wat ons 
te doen stond. Tot die tijd gebeurde dat onvoldoende en zeker 
niet op Mondriaan-niveau. Ik wilde een beweging tot stand 
brengen naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelforga-
niserend vermogen.” Hij vroeg AOG School of Management, 
waar hij eerder een organisatie breed leiderschapstraject had 
gevolgd, om samen een incompany traject te creëren en be-
geleiden. “Ik had veel vertrouwen in hun aanpak.”

De Mondriaan manier van zelforganisatie
Een belangrijk onderdeel van dit traject, dat begin 2019 van 
start ging, is het bevorderen van  zelforganisatie. Essers: “Ik 

Ruim twee jaar geleden trad Jean-Paul Essers aan als lid van de Raad van Bestuur van de Limburgse GGZ-instelling 

Mondriaan. Samen met de toenmalige voorzitter stelde hij een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan op, waarna zij  

begin 2019 afscheid nam en hij de nieuwe voorzitter werd. Het was zijn opdracht om samen met zijn nieuwe collega in  

de Raad van Bestuur Mondriaan om te vormen tot een lerende organisatie. Een zware klus waarvoor hij de hulp inriep  

van AOG School of Management. Nauwelijks een jaar later volgde de grote test: het coronavirus zette ook de wereld  

van Mondriaan op de kop. 

‘Samen op weg  
naar een lerende organisatie’ 

TEKST:  MARJAN BROUWERS  •   E IGEN FOTO MONDRIAAN
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had die wens al eerder in het beleidsplan opgeschreven, maar 
AOG hield me een spiegel voor. Wat bedoel je daar precies 
mee? In welke mate wil je de sturing binnen teams loslaten? 
Willen teams dat? Het werd me snel duidelijk dat zelforgani-
satie maatwerk is en dat zijn we de Mondriaan manier van 
zelforganisatie gaan noemen. Het maakt nogal uit of je in een 
kliniek werkt of als zelfstandig team in de wijk. De kracht 
van de aanpak van AOG is dat ze een adaptief opleidingspro-
gramma aanbieden, waarbij we de verschillende teams vra-
gen om hun leertraject zelf mede vorm te geven. Wij geven de 
kaders aan en zij komen met concrete voorstellen.”

Geen vierde echelon 
De aanpak om geen vierde echelon te betrekken, leidde tot 
een obstakel. Essers: “Ik heb steeds gezegd dat drie echelons 
genoeg zijn: Raad van Bestuur, directie en management, en 
in sommige gevallen nog een afdelingshoofd. Ik vond het niet 
wenselijk dat hier een vierde echelon aan werd toegevoegd. 
Teams kunnen heel goed zelf dingen regelen: hun opleidings-
plan opstellen, met een klein budget hun eigen onderhoud 
regelen en zelf hun jaargesprekken organiseren. Maar de 
teams gaven aan dat ze toch een soort coördinator of coach 
wilden. Dat was voor mij een eyeopener: deze medewerkers 
zijn de hele dag in de weer met patiënten en hebben het ge-
voel dat ze hun leidinggevende kwijtraken. En dat ze extra 
taken krijgen terwijl ze voortdurend op hun productiviteit 
worden aangesproken.”
Wat ook niet hielp, was dat er kort voor Essers komst naar 
Mondriaan net teamleiders waren benoemd: een vierde 
echelonfunctie die werd omgevormd tot een niet hiërarchi-
sche teamcoach. “Dat viel niet goed. Mensen waren teleurge-
steld, uiteraard. Dat gold ook voor de toenmalige directie, die 
dit besluit had genomen. Als je me vraagt wat ik zelf span-
nend vond in dit traject, dan denk ik hieraan. Het heeft me 
veel energie gekost om de weerstand die ontstond te over-
winnen. Mensen waren niet tegen zelforganisatie, maar wil-
den hun teamleiders houden. Ik heb geleerd dat ik niet te veel 
in één keer moet willen en dat ik mensen de ruimte moet ge-
ven om hun weg te vinden in de nieuwe situatie. Het was de 
bedoeling om hierover een aantal sessies te houden, maar die 
zijn vanwege corona niet doorgegaan.”

Klanttevredenheid als ultieme indicator
Zelforganisatie betekent ook dat teams verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen rendement. Essers: “Voorheen kende Mond-
riaan een bedrijfskundige aansturing met de nadruk op pro-
ductiviteitspercentages en rendement. Ik wil sturen op één 
ultieme indicator: de klanttevredenheid. Het gaat erom dat 
medewerkers met plezier naar hun werk gaan en intrinsiek 
gemotiveerd zijn om mensen zo goed mogelijk te behande-
len. Ik wil geen uitgebreide rapportages met productiviteits-

percentages per medewerker. Ik wil dat teams zelf de ver-
antwoordelijkheid nemen voor hun omzet en kosten. Daarin 
hebben we echt stappen gezet en daar gaan we mee door.” 

Mondige medewerkers en  
geïnteresseerde samenwerkingspartners
Het traject met AOG is nog niet afgerond. Wel ziet Essers dat 
er al veel is veranderd. Hij is er trots op dat Mondriaan op 
weg is een echte lerende organisatie te worden. “We zijn er 
nog niet en het gaat mij natuurlijk te langzaam, maar ik zie 
hoeveel we hebben bereikt met z’n allen. Mensen zijn een stuk 
mondiger geworden en weten mij nu ook goed te vinden. Zo 
denken ze actief mee over hoe we Mondriaan positioneren in 
de wijk en hoe we de veranderingen binnen de organisatie 
kunnen versterken en versnellen. Ze vinden het vanzelfspre-
kend dat Mondriaan meer smoel moet krijgen als grootste 
GGZ-instelling in de regio. Ook onze samenwerkingspart-
ners, zoals verzekeraars, huisartsengroepen en gemeentes, 
weten ons beter te vinden. Zo worden wij nu uitgenodigd om 
mee te denken over hoe we de complexe zorg in de wijk sa-
men met huisartsengroepen kunnen vormgeven. Directies 
pakken hun verantwoordelijkheid en zijn goed in staat om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de hele organisatie.”

Collectief leiderschap in coronatijden
En toen was er corona. Ook binnen Mondriaan waren de 
gevolgen groot. Er werden crisisteams gevormd, klinieken 
gingen dicht en wijkteams gaven alleen zorg als dat medisch 
echt noodzakelijk was. Essers: “Ze zeggen weleens dat in een 
crisis de echte leiders opstaan. Ik ben het daar niet mee eens. 
Bij ons hebben we het als collectief fantastisch gedaan. De 
hele organisatie nam de verantwoordelijkheid en iedereen 
pakte zijn rol op, zette een tandje extra bij. Dat is collectief 
leiderschap. We zijn vanaf het begin stevig in control geweest 
en ik ben ervan overtuigd dat de beweging die we met AOG 
hebben ingezet heeft bijgedragen aan de wijze waarop we de 
crisis hebben gemanaged.” 

Incompany opleidingsprogramma’s dagen deelnemers uit hun 
grenzen te verleggen en  brengen organisatie doelen dichterbij. 
Meer weten? Download de brochure via: www.aog.nl/br5
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de Raad van Bestuur Mondriaan om te vormen tot een lerende organisatie. Een zware klus waarvoor hij de hulp inriep  

van AOG School of Management. Nauwelijks een jaar later volgde de grote test: het coronavirus zette ook de wereld  

van Mondriaan op de kop. 

‘Samen op weg  
naar een lerende organisatie’ 

TEKST:  MARJAN BROUWERS  •   E IGEN FOTO MONDRIAAN
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had die wens al eerder in het beleidsplan opgeschreven, maar 
AOG hield me een spiegel voor. Wat bedoel je daar precies 
mee? In welke mate wil je de sturing binnen teams loslaten? 
Willen teams dat? Het werd me snel duidelijk dat zelforgani-
satie maatwerk is en dat zijn we de Mondriaan manier van 
zelforganisatie gaan noemen. Het maakt nogal uit of je in een 
kliniek werkt of als zelfstandig team in de wijk. De kracht 
van de aanpak van AOG is dat ze een adaptief opleidingspro-
gramma aanbieden, waarbij we de verschillende teams vra-
gen om hun leertraject zelf mede vorm te geven. Wij geven de 
kaders aan en zij komen met concrete voorstellen.”

Geen vierde echelon 
De aanpak om geen vierde echelon te betrekken, leidde tot 
een obstakel. Essers: “Ik heb steeds gezegd dat drie echelons 
genoeg zijn: Raad van Bestuur, directie en management, en 
in sommige gevallen nog een afdelingshoofd. Ik vond het niet 
wenselijk dat hier een vierde echelon aan werd toegevoegd. 
Teams kunnen heel goed zelf dingen regelen: hun opleidings-
plan opstellen, met een klein budget hun eigen onderhoud 
regelen en zelf hun jaargesprekken organiseren. Maar de 
teams gaven aan dat ze toch een soort coördinator of coach 
wilden. Dat was voor mij een eyeopener: deze medewerkers 
zijn de hele dag in de weer met patiënten en hebben het ge-
voel dat ze hun leidinggevende kwijtraken. En dat ze extra 
taken krijgen terwijl ze voortdurend op hun productiviteit 
worden aangesproken.”
Wat ook niet hielp, was dat er kort voor Essers komst naar 
Mondriaan net teamleiders waren benoemd: een vierde 
echelonfunctie die werd omgevormd tot een niet hiërarchi-
sche teamcoach. “Dat viel niet goed. Mensen waren teleurge-
steld, uiteraard. Dat gold ook voor de toenmalige directie, die 
dit besluit had genomen. Als je me vraagt wat ik zelf span-
nend vond in dit traject, dan denk ik hieraan. Het heeft me 
veel energie gekost om de weerstand die ontstond te over-
winnen. Mensen waren niet tegen zelforganisatie, maar wil-
den hun teamleiders houden. Ik heb geleerd dat ik niet te veel 
in één keer moet willen en dat ik mensen de ruimte moet ge-
ven om hun weg te vinden in de nieuwe situatie. Het was de 
bedoeling om hierover een aantal sessies te houden, maar die 
zijn vanwege corona niet doorgegaan.”

Klanttevredenheid als ultieme indicator
Zelforganisatie betekent ook dat teams verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen rendement. Essers: “Voorheen kende Mond-
riaan een bedrijfskundige aansturing met de nadruk op pro-
ductiviteitspercentages en rendement. Ik wil sturen op één 
ultieme indicator: de klanttevredenheid. Het gaat erom dat 
medewerkers met plezier naar hun werk gaan en intrinsiek 
gemotiveerd zijn om mensen zo goed mogelijk te behande-
len. Ik wil geen uitgebreide rapportages met productiviteits-

percentages per medewerker. Ik wil dat teams zelf de ver-
antwoordelijkheid nemen voor hun omzet en kosten. Daarin 
hebben we echt stappen gezet en daar gaan we mee door.” 

Mondige medewerkers en  
geïnteresseerde samenwerkingspartners
Het traject met AOG is nog niet afgerond. Wel ziet Essers dat 
er al veel is veranderd. Hij is er trots op dat Mondriaan op 
weg is een echte lerende organisatie te worden. “We zijn er 
nog niet en het gaat mij natuurlijk te langzaam, maar ik zie 
hoeveel we hebben bereikt met z’n allen. Mensen zijn een stuk 
mondiger geworden en weten mij nu ook goed te vinden. Zo 
denken ze actief mee over hoe we Mondriaan positioneren in 
de wijk en hoe we de veranderingen binnen de organisatie 
kunnen versterken en versnellen. Ze vinden het vanzelfspre-
kend dat Mondriaan meer smoel moet krijgen als grootste 
GGZ-instelling in de regio. Ook onze samenwerkingspart-
ners, zoals verzekeraars, huisartsengroepen en gemeentes, 
weten ons beter te vinden. Zo worden wij nu uitgenodigd om 
mee te denken over hoe we de complexe zorg in de wijk sa-
men met huisartsengroepen kunnen vormgeven. Directies 
pakken hun verantwoordelijkheid en zijn goed in staat om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de hele organisatie.”

Collectief leiderschap in coronatijden
En toen was er corona. Ook binnen Mondriaan waren de 
gevolgen groot. Er werden crisisteams gevormd, klinieken 
gingen dicht en wijkteams gaven alleen zorg als dat medisch 
echt noodzakelijk was. Essers: “Ze zeggen weleens dat in een 
crisis de echte leiders opstaan. Ik ben het daar niet mee eens. 
Bij ons hebben we het als collectief fantastisch gedaan. De 
hele organisatie nam de verantwoordelijkheid en iedereen 
pakte zijn rol op, zette een tandje extra bij. Dat is collectief 
leiderschap. We zijn vanaf het begin stevig in control geweest 
en ik ben ervan overtuigd dat de beweging die we met AOG 
hebben ingezet heeft bijgedragen aan de wijze waarop we de 
crisis hebben gemanaged.” 

Incompany opleidingsprogramma’s dagen deelnemers uit hun 
grenzen te verleggen en  brengen organisatie doelen dichterbij. 
Meer weten? Download de brochure via: www.aog.nl/br5
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Iedere maandag
Filosofie en Corona
Filosofen van de Faculteit Wijs-

begeerte delen in 90 seconden hun 

filosofische blik en inzichten op de 

coronacrisis

WWW.RUG.NL/FILOSOFIE-EN-CORONA

Podcast ‘In de wetenschap’
Alex Friedrich, hoogleraar Medische 

Microbiologie & Infectie Controle - 

Dealing with COVID-19

PODCASTLUISTEREN.NL/POD/IN-DE- 

WETENSCHAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 augustus – 16.00 uur en  
20.00 uur
Studium Generale Groningen

Lieven Scheire – Live in Nederland: 
DNA

14, 21, 18 september en  
5 oktober – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Gastschrijver Joke van Leeuwen

15 september – 16.15 uur
Oratie Barbara van den Hoofdakker

Behandeling van gedragsproblemen 
bij kinderen 

Open online cursussen

MOOC: Decision Making in a 
Complex and Uncertain World
Startmogelijkheid tot 8 
november

MOOC: Gezondheid na je 
zwangerschap
Startmogelijkheid tussen 17 
augustus en 14 september

MOOC: Jongeren en hun psychi-
sche gezondheid
Starten kan het hele jaar
WWW.MOOCPSY.UMCG.NL  

 

 

 

 

 

 

 

Postacademisch 
onderwijs

University of Groningen  
Business School 

Executive programma’s
 
ESG Assurance – Dick de Waard – 
start 11 september 2020 
Masterclass Digitale transforma- 
tie voor bestuurders – Thijs 
Broekhuizen – 8 oktober 2020 
Customer Experience Management 
– Jelle Bouma – oktober 2020 

15 september – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Steve Brusatte: The rise and fall of 
the dinosaurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 september – 16.15 uur
Oratie Pim Drinkenburg

Translationele neurowetenschap-
pen voor psychopathologie 

22 september – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Anne Schulp: Hunting dinosaurs 

24 september 
– 19.30 uur 
(Groningen) 

30 september 
– 19.30 uur 
(Leeuwarden)
Spraakmaken-

de boeken 

 
Els Jongeneel over De lange weg 
naar Rome van Francesca Melandri

29 september – 20.00 uur
Studium Generale Groningen

Ilja Nieuwland: Big, fierce, extinct

Management en Economie in Zorg 
en Welzijn – Oskar Roemeling – 
start 29 oktober 2020

Executive Masters
Executive Master of Finance and 
Control – Pieter Jansen – septem-
ber 2020  

Executive Master of M&A and 
Valuation – Wim Holterman –  
september 2020  

Executive Master of Accountancy – 
Dick de Waard – september 2020 

Executive MBA Food and Online 
Retail – Laurens Sloot – modulaire 
instroom mogelijk

Tentoonstellingen

DIG-IT-ALL: Archeologie van de 
toekomst
Vanaf 23 juni
Universiteitsmuseum

Grensverleggende technieken van 
de moderne archeologie, zoals  
virtual reality, 3D-reconstructies 
en dronebeelden. Ter ere van het  
100-jarig bestaan van het Gronin-
ger Instituut voor Archeologie.

neutralprint

(Online) lezingen

http://WWW.RUG.NL/BROERSTRAAT5
mailto:redactieB5%40rug.nl%20?subject=
mailto:alumni%40rug.nl%20?subject=
http://www.rug.nl/alumni/wijzigingen
https://www.rug.nl/alumni/contact/privacy-en-avg-alumni-en-fondsenwerving
http://www.rug.nl/kopdrbie
http://WWW.RUG.NL/FILOSOFIE-EN-CORONA
https://podcastluisteren.nl/pod/In-de-Wetenschap
https://podcastluisteren.nl/pod/In-de-Wetenschap
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Opvouwbare Stojo koffiebeker 

Shop

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

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

Wij zijn online bereikbaar!

Grote beker

€ 14,95

€ 12,95

RUG Zipped Hoodie
€ 39,95

€ 14,95
T-shirt in diverse kleuren

Universiteitsmuseum 
Groningen
Oude Kijk in ̕t Jatstraat 7a

dinsdag t/m zondag 

12:00 - 17:00

ervaar de 
archeologie 
van de 
toekomst

 17 maart 20
   3 januari 21
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3-daags fietsarrangement
boordevol kunst, cultuur en gezelligheid

Wuivend graan bij de Waddendijk, terug in de tijd  
in de  romano-gotische Bartholomeuskerk van Stedum,  
een live muzikale ode aan Groningen.  En  verrassende  

ontmoetingen met Groningse kunstenaars en hun werk,   
waaronder dat van Henk Helmantel.

Sterren op het Hoogeland is een geheel verzorgd 
fietsarrangement.Ookgeschiktalsbedrijfsuitje.

mei t/m september
Boek nu: € 245,-

sterrenophethoogeland.nl

Joke van Leeuwen gastschrijver 
Schrijver, illustrator, dichter en performer Joke 
van Leeuwen is de nieuwe gastschrijver van de 
RUG. In drie lezingen en een openbaar interview 
in september en oktober verkent zij als ‘Neder-
belg’ beide kanten van de grens, komen de 
relatie tussen tekst en beeld aan bod en verkent 
zij moderne en historische uitingen van seks. 
Daarnaast verzorgt ze voor een geselecteerde 
groep studenten werkcolleges. SGGRONINGEN.NL/

EVENEMENT/EEN-KANT-EEN-OVERKANT
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http://www.rug.nl/shop
http://www.rug.nl/museum
http://www.sterrenophethoogeland.nl
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‘Ik ben geboren op 

een boerderij in Pesse, 

Drenthe. Mijn ouders 

hebben een melkvee-

bedrijf. Op een dag 

zou er een camping 

vlakbij komen. Dat 

gaf veel onrust in de 

buurt, ook bij hen. Er 

is over geprocedeerd 

tot aan de Raad van 

State en die cam-

ping is er natuurlijk 

gewoon gekomen. Ik leefde mee met mijn ouders, maar vond die hele 

strijd ook boeiend. Strijd tot aan de Raad van State, dat zou toch eigenlijk 

niet moeten. Het platteland verandert. Er komen steeds meer functies bij. 

Boerenbedrijven lijken steeds minder belangrijk te worden. Ik was nieuws-

gierig naar hoe je een brug kunt slaan tussen alle partijen op het platte-

land. Vandaar dat ik ruimtelijke wetenschappen ging studeren. Ik vertrok 

naar Utrecht, een ander deel van het land leek me wel een keer gezond. 

Mijn master culturele geografie was in Groningen.

In 2016 ben ik een bureau in omgevingsmanagement begonnen. Het gaat 

mij allemaal om communicatie en participatie. Geef burgers een stem in 

hoe zij willen wonen, werken en recreëren. Als plannenmakers dat altijd 

zouden doen, krijg je betere plannen dan wanneer je zomaar iets over de 

schutting gooit. In het begin was het wel zoeken. Welke opdrachten pas-

sen bij mij? Wat mag ik doen? Als jonge ondernemer was ik blij met iedere 

opdracht. Nu kan ik selectief zijn. Momenteel ben ik bezig met Toukomst, 

een toekomstvisie voor de hele provincie Groningen. We hebben 900 

ideeën over leefbaarheid en energie verzameld. De coronacrisis heeft wel 

het een en ander op pauze gezet. Voor de gemeente De Wolden zou ik een 

reizend circus organiseren om in de dorpen toekomstsuggesties te halen. 

Dat kan nu niet doorgaan. Voor mijn leeftijd verdien ik best veel, ik wil 

graag iets terugdoen voor de maatschappij. Twee procent van mijn omzet 

gaat daarom naar bewonersinitiatieven in het Noorden. De kracht van 

burgers moet je benutten. Het is natuurlijk ook reclame. In een free- 

runpark in de wijk Emmerhout in Emmen, waaraan ik financieel heb  

bijgedragen, staat ergens mijn logo, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet  

precies weet waar. Bij de opening kon ik helaas niet aanwezig zijn.’ 

‘Na drie jaar als pro-

jectmedewerker bij de 

Provincie Groningen 

vond ik het voor dat 

moment genoeg 

geweest. Ik had zin in 

een avontuur. Ik was 

fit, had de energie en 

spaargeld. Dus waarom  

niet? Op 3 oktober 

2018 vloog ik naar 

Singapore, Kerstavond 

2019 fietste ik de oprit 

van mijn ouders in Velp op. Na 20.477 kilometer door 25 landen.

Ik stond open voor wat ik tegenkwam. Het mooie van fietsen is dat je de  

cultuur van een land goed kunt ervaren. Tuurlijk kwam ik mezelf ook tegen.  

Het is warm, je hebt materiaalpech, je maag is overstuur, je kunt iets niet 

vinden of spreekt de taal niet. Die dingen horen er onvermijdelijk bij.

Zuidoost-Azië en China waren prima voor een vrouw alleen. In Centraal-

Azië zie je minder vrouwen op straat, daar hebben ze me meerdere keren 

geprobeerd tot seks te dwingen. Zeven keer. Verschillende situaties,  

telkens wildvreemde mannen die zich opdrongen. Ik heb het steeds weten 

af te wenden. Niet in paniek raken, niet huilen, geen interesse tonen en 

praten. Tot ik te saai was, en ook duidelijk genoeg.

Die rotsituaties kleuren mijn herinnering niet. Mijn vertrouwen in de 

mensheid is juist gegroeid. Als je kijkt hoeveel betrouwbare personen ik in 

die vijftien maanden heb ontmoet.

Ik heb onderweg gezien dat we de wereld naar de kloten helpen, hoeveel 

houtkap er is in het regenwoud, hoeveel vervuiling. Ik wil verder op het 

vlak van duurzaamheid. Maar eerst een boek over de tocht, het verschijnt 

dit najaar bij Uitgeverij Kleine Uil. Ik wil vrouwen aanmoedigen ook span-

nende stappen te zetten. Veel vrouwen, en ook mannen, pakken dingen 

vanuit angst aan. “Dat zou ik nooit kunnen,” zeggen ze. Of ze zijn bang de 

boot te missen als ze niet snel beginnen met carrière maken. Ik dacht: Als 

ik op mijn 28e goed genoeg ben voor een carrière, dan op mijn dertigste 

ook nog wel. Ik zeg niet dat je móet gaan reizen. Doe vooral waar je zin in 

hebt. De ene weg is niet beter dan de andere. Alleen, ik vind het zonde als 

vrouwen niet op de fiets stappen vanwege het risico een vieze vent tegen 

het lijf te lopen.’

MARLOUS ROSEGAAR (28)
STUDIE  master ruimtelijke wetenschappen 2014-2015 (bachelor in Utrecht) 

IS  eigenaar bureau omgevingsmanagement  HUISHOUDEN  met Mark (34)

HUIS  nieuwbouw hoekwoning Meppel  INKOMEN  in 2019 45.000 euro winst 

uit onderneming; betaalt zichzelf 2500 euro per maand 

www.rosegaar.com

DORIEN CRAMER (30)
STUDIE  ruimtelijke wetenschappen 2010-2015

IS  parttime verkoper in buitensportzaak Spac Sport, Kwinkenplein in Stad

HUISHOUDEN  single; acht huisgenoten  HUIS  kamer studentenhuis Groningen

INKOMEN  700 euro netto per maand in ‘goede tijden’, vanwege corona 200 

euro. In het najaar verschijnt haar boek : Onbevangen, een vrouw alleen op de 

fiets van Singapore naar Nederland.

ALUMNI ACHTERAF

Het adviesbureau van de ene alumnus ruimtelijke  

wetenschappen draait zo goed, dat ze twee procent van de  

omzet weggeeft. Carrière maken kan altijd nog, vond de  

andere alumnus en ging vijftien maanden fietsen.

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

http://www.rosegaar.com

