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Mongolië. Weinig Nederlanders weten er meer van af dan Tjalling Halbertsma, die er 

lange tijd woonde. ‘Wie weet bijvoorbeeld dat de alfabetiseringsgraad in Mongolië in 

1990 hoger was dan in Nederland?’ Uit het verre Ulaanbaatar liet hij zich weglokken om 

in Groningen bijzonder hoogleraar te worden én directeur van het nieuwe centrum voor 

Oost-Aziëstudies.

Mongolië zit op 
een goudmijn

G roningen is de enige Nederlandse universiteit met 

een leerstoel voor Mongolië. Sinds vorig jaar, toen 

het gloednieuwe centrum voor Oost-Aziëstudies 

geopend werd. De aandachtslanden zijn China, Japan, 

Zuid-Korea en, dus, Mongolië. De RUG heeft Tjalling 

Halbertsma, die leiding geeft aan het centrum en bijzonder 

hoogleraar is, ervoor uit Ulaanbaatar moeten lokken. 

 In de Mongoolse hoofdstad werkte hij voor de 

Nederlandse ambassade in Beijing. ‘Dat gaat altijd zo, wie 

zich op China richt, doet Mongolië erbij. Kranten, bedrijven 

en ook onze ambassade doen het zo.’ Halbertsma richtte 

zelf de diplomatieke post in Mongolië op en was er de 

enige Nederlander. Zijn takenpakket was heel divers. Van 

het bijhouden van politieke ontwikkelingen en het helpen 

van Nederlandse toeristen met problemen tot het vinden 

van geschikte zakenrelaties. Op papier is Nederland na 

China de grootste investeerder in Mongolië – maar, haast 

Halbertsma zich erbij te zeggen, dat is vooral dankzij het 
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Mongolië zit op 
een goudmijn

belastingverdrag, dat inmiddels door Mongolië is opgezegd. 

‘Mongolië is bovendien de snelst groeiende economie ter 

wereld. Nu stelt die economie niet zoveel voor, dus er valt 

veel te groeien. Maar toch.’

 Goudmijn
 De Mongoolse economie zit in de lift omdat er in 2012 

een enorme hoeveelheid goud, koper en andere waardevolle 

grondstoffen gevonden werd in de Gobi-woestijn. Opeens 

zit het land dus –letterlijk – op een goudmijn. ‘Dat levert een 

enorme spanning op. De mensen in Mongolië leven van  

oorsprong nomadisch, wat haaks staat op een mijnbouw-

economie. Maar voor de welvaart zijn die mijnen cruciaal. 

Hoe dat zal gaan? Heel interessant.’

 En er broeit meer in Mongolië. In 1921 was het de tweede 

communistische staat ter wereld, in 1990 kwam daaraan 

met een bijna geruisloze overgang een einde. ‘In het land 

dat altijd boeddhistisch was, zijn door die zeventig jaar 

communisme veel gebruiken verloren gegaan. Het moet nu 

zijn religieuze cultuur terugvinden en soms zelfs opnieuw 

uitvinden. Dat is niet eenvoudig. Een mooi voorbeeld 

daarvan zag ik toen ik eind jaren negentig in de steppe 

een traditionele Tsam-dans bijwoonde. Niemand van de 

monniken wist hoe dat moest. De enige die het nog als jon-

getje had meegemaakt, was een oude man in een rolstoel. 

Hij moest uit zijn geheugen putten voor choreografische 

aanwijzingen.’ 

 Przewalskipaarden 
 Halbertsma is enthousiast als hij over Mongolië vertelt. 

Hij vindt het jammer, dat mensen er zo weinig kennis over 

hebben. ‘Wie weet bijvoorbeeld dat de alfabetiseringsgraad 

er in 1990 hoger was dan in Nederland? Of dat Nederland 

Mongolië vertegenwoordigt bij de European Bank for 

Research and Development? We kennen het land hoogstens 

van de przewalskipaarden die er in de jaren negentig uit 

Nederland naartoe zijn gebracht. In Mongolië waren ze uit-

gestorven, maar in Nederland werden ze gefokt in natuur-

gebieden.’ Omgekeerd is er in die verre landen wél een grote 

kennis over Europa aanwezig, valt hem op.

 Het was het toeval dat hem ooit naar Ulaanbaatar bracht. 

In zijn studietijd had hij rechten en antropologie gestudeerd. 

‘Helemaal geen onlogische combinatie’, vindt de professor, 

‘het recht zegt immers alles over hoe je een samenleving 

organiseert.’ Hij studeerde veel in het buitenland, ook in 

China. Dus daarheen toog hij, toen zijn diploma eenmaal 

binnen was. Hij werkte als consultant, in verschillende 

rollen, en raakte ook bij projecten in Mongolië betrokken. 

 Nestoriaanse grafstenen
 ‘Ik stuitte in de steppe van Binnen-Mongolië, in China, 

op iets bijzonders: nestoriaanse grafstenen. Het nestoria-

nisme is een oosterse christelijke stroming uit de vijfde 

eeuw na Christus. Ik besefte dat ik iets unieks tegenkwam 

en ben de stenen in kaart gaan brengen. De universiteit van 

Leiden heeft me toen voorgesteld daarop te promoveren. Ik 

heb een catalogus gemaakt en mijn ‘wrijfprenten’ van de 

stenen werden in het Rijksmuseum tentoongesteld. Een 

historisch-cultureel onderzoek, maar het heeft ook heel 

veel eigentijdse aspecten. De meeste van die stenen zijn nu 

namelijk niet meer in het veld te vinden. Mensen hebben ze 

bijvoorbeeld gebruikt om muurtjes van te bouwen of aan

antiekhandelaren verkocht.’ Na zijn promotie keerde hij 

terug naar Mongolië om er weer voor de ambassade te wer-

ken. Hij was inmiddels uitgegroeid tot dé Mongolië-expert 

van Nederland en schreef voor verschillende kranten over 

de ontwikkelingen in ‘zijn’ land. 

 Halbertsma zat dus goed in Ulaanbatar. En toch liet hij 

zich naar Groningen lokken, want lokken was het. ‘Op een 

gegeven moment maakte een delegatie van de RUG een 

studiereis naar de partnerinstellingen in China. Ook 

Mongolië werd bezocht om te kijken wat daar de moge-

lijkheden waren. Zo kwamen ze bij mij terecht. Dat ook de 

bestuursvoorzitter – Sibrand Poppema – mee was, sprak 

me aan. Het was duidelijk: deze universiteit heeft serieuze 

plannen.’

 Mongoolse universiteit
 ‘De samenwerking met Mongolië was overigens niet nieuw 

voor de RUG. Al in 1991 werd het onderwijscurriculum van 

geneeskunde verkocht aan een Mongoolse universiteit. Er 

zijn veel meer van dat soort kansen, die Halbertsma met 

het Centre for East Asian Studies Groningen (CEASG) wil 

aangrijpen. ‘In de landen in Oost-Azië  is een enorme tur-

bulentie, maar wij weten er nog zo weinig van. Dat is een 

hiaat in Nederland. En toch, ze zijn allang niet meer exo-

tisch. Dit is de beste tijd om ze te bestuderen. Vroeger was 

China gesloten, moest je er uit boeken over leren. Nu kun je 

erheen, met mensen praten.’

 Halbertsma heeft grootse plannen met het CEASG. 

Volgend jaar al kan er een masteropleiding gevolgd worden 

die ingaat op de politieke economie van de vier aandachts-

landen. En binnenkort beginnen de eerste promovendi. 

Halbertsma streeft ernaar dat een groot deel van hen uit 

Oost-Azië afkomstig zal zijn. Hij wil sowieso meer uitwis-

seling tussen de RUG en Aziatische universiteiten bewerk-

stelligen. ‘Je kunt als Groningse student namelijk zomaar 

terecht op heel goed aangeschreven Chinese universiteiten, 

waar voor lokale studenten enorme toelatingseisen gelden. 

Veel studenten beseffen helemaal niet wat voor kansen ze 

daar hebben.’

 Er is nog iets wat Halbertsma verbaast: ‘Er is in Neder-

land nu maar één plek waar je Chinees kunt studeren. Dat 

is bizar. In Nordrhein-Westfalen, in omvang en inwonertal 

vergelijkbaar met Nederland, kan je dat bij vijf universitei-

ten!’ Wat hem betreft, ligt een volwaardige studie Chinees 

dus in het Groningse verschiet. ‘Maar, zoals een Oosters 

gezegde luidt: een lange reis begint met een enkele stap.’

Tjalling 
Halbertsma (1969), 

rechts op de foto, studeerde 

rechten en antropologie in 

maastricht en amsterdam, 

werkte als consultant in 

china en promoveerde 

in 2007 in leiden op 

het Nestoriaans erfgoed 

van binnen-mongolië. 

vervolgens zette hij in 

Ulaanbaatar de mongoolse 

post op van de Nederlandse 

ambassade in beijing. eind 

2013 werd hij benoemd 

tot bijzonder hoogleraar 

op de ‘chair for east asian 

studies, with a focus on 

modern day mongolia’, 

ingesteld door het Ubbo 

emmius Fonds en mede 

mogelijk gemaakt door 

de INg bank, de Jack 

Weatherford Foundation, 

mongolia opportunities 

Partners en de riverbed 

Foundation. tevens leidt 

halbertsma het interfacul-

taire centre for east asian 

studies groningen (ceasg), 

dat werd opgericht door de 

Faculteit der letteren. 
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