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‘NO ACT OF KINDNESS, NO MATTER HOW SMALL, IS EVER WASTED.’  (AESOP)

STELLING MARIANNA PAPAKONSTANTINOU ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

ALUMNUS IN BELGIË

gaandeweg hebben wij de mooie en leuke 
locaties ontdekt. Brusselaers zijn levens- 
genieters met een laissez-fairecultuur, dus 
net te laat is nog zowat op tijd en de maaltijd 
binnen is veel belangrijker dan de schoonge-
veegde stoep buiten. Wij zijn intussen ver-
kast van het hippe Ixelles naar Wezembeek, 
iets ten westen van Brussel, omdat daar de 
Internationale Deutsche Schule staat waar 
een van onze drie dochters naartoe gaat en 
waar mijn Duitse echtgenote docente is. 
Het is hier prima wonen, met veel groen en 
bovendien kan ik op de fiets naar mijn werk.’
Molema is directeur Markt en Duurzaamheid 
bij de Benelux Unie. ‘Ik werk op het snijvlak 
van bedrijfsleven en overheid – een combi-
natie die mij goed ligt. De financiële crisis 
en BREXIT hebben Brussel weliswaar niet 
eenvoudiger, maar wel veel interessanter 
gemaakt! Toen ik net aan deze baan begon, 
stonden de economische activiteiten van de 
Benelux op een laag pitje. Maar nu ligt de 
regio in het hart van de EU-samenwerking. 
Binnen het Energie Expertise Netwerk zijn 
de Groningse universiteit en Energy Valley 
belangrijke trekkers gebleken, die momen-
teel de Noordelijke Waterstofeconomie sterk 
promoten.’

Die band met het Noorden is op meer vlak-
ken verweven met het Brusselse leven van 
Molema. Sinds 2016 is hij voorzitter van 
de RUG-Alumnikring in Brussel: ‘Ik las dat 
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het Ubbo Emmius Fonds van plan was om 
hier een chapter op te richten. Ik heb toen 
spontaan aangeboden om de eerste bijeen-
komst te hosten. In Brussel kom ik regel- 
matig Groningse alumni tegen en die contac-
ten verlopen vrijwel altijd soepel. Kennelijk 
schept het een band wanneer je gedeelde 
ervaringen hebt, wanneer iemand net als jij  
weleens is doorgezakt in Café de Kachel of 
Bommen Berend heeft gevierd. Het leek me 
een leuke manier om aan die contacten wat 
meer vorm te geven, ook vanuit professio- 
neel oogpunt. Daarnaast vind ik het een 
mooie manier om iets terug te doen voor de 
universiteit waar ik zoveel aan te danken 
heb.’

Voor de 450 alumni in Brussel organiseert  
Molema, samen met penningmeester 
Welmoed Neijmeijer en secretaris Dominik 
Flikweert, zo’n vier keer per jaar een bijeen-
komst over een actueel thema, vaak met een 
interessante Groningse spreker. ‘Zo hebben 
we al bezoek gehad van burgemeester Peter 
den Oudsten en van de Commissaris van de 
Koning René Paas. En vorige maand hadden 
we een druk bezochte lezing van. Luuk van 
Middelaar over zijn nieuwe boek De nieuwe 
politiek van Europa.’ Molema koestert stille  
hoop dat hij aan het almaar groeiende lijstje  
van toekomstige sprekers binnenkort ook  
Nobelprijswinnaar Ben Feringa kan toe- 
voegen.
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BRUSSEL

Z
ijn interesse in vreemde talen en 
het gemak waarmee hij die oppikt 
– ‘leuk effect van mijn tweetalige, 
Gronings-Nederlandse jeugdjaren’ –  

motiveerden student Jan Molema (42) ook 
eens een kijkje over de grens te nemen: ‘Na  
mijn doctoraal notarieel recht heb ik in Aix- 
en-Provence gestudeerd en daarna nog in het  
Duitse Freiburg. Vervolgens mocht ik in 
2000 stagelopen bij de Europese Commissie 
in Brussel.’ Zo begon een internationale car- 
rière: eerst bij het Europese Parlement en  
daarna als lobbyist en real-estate director bij 
IKEA, waarvan de laatste vijf jaar in Moskou. 

Sinds 2012 is het gezin Molema weer terug 
in Brussel: ‘Een spannende en interessante 
plek, met de wereldpolitiek aan je voordeur. 
De stad oogt wat grauw en onverzorgd, maar 


