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bij dit nummer 
De Vrienden van de Radboud zijn niet 
meer. Het college van bestuur heeft 
besloten dat alle alumni hem even lief 
zijn. Dat verhoudt zich slecht met een 
afzonderlijk verband als de Vrienden, 
waaraan voordelen zijn verbonden. 
Omdat alle Vrienden Radboud Magazine 
ontvangen, is de kans groot dat u een 
brief met bovenstaande boodschap heeft 
ontvangen. En misschien ging er wel 
groot gejuich op toen u las dat u voort
aan geen vijfentwintig euro meer hoeft  
te betalen om Radboud Magazine te ont
vangen, om nog maar te zwijgen van alle 
andere voordelen die verbonden zijn aan 
de Vrienden van de Radboud. Persoon
lijk snap ik de redenering van het college 
wel. Het krachtenveld waarin universi
teiten opereren verandert en het is dan 
goed om de kring om je heen zo groot  

en sterk mogelijk te maken. 
Maar dat de opheffing van de Vrienden 
alleen maar voordelig voor u is, omdat u 
dus die vijfentwintig euro niet meer hoeft 
te betalen, lijkt me een ontkenning van 
wat het verband van Vrienden van de 
Radboud in wezen is. Want natuurlijk 
gaat het u er niet om dat u voor een arm
zalige vijfentwintig euro wat voordeeltjes 
mee kunt pikken. Lid worden van Vrien
den van de Radboud is uitdrukking geven 
aan een persoonlijke band met de univer
siteit waaraan u een mooie tijd hebt 
doorgebracht. Waar u een goede studie 
hebt kunnen volgen en vrienden voor het 
leven hebt gemaakt. En waar u verbon
den mee wilt blijven. 

We hoeven het niet te dramatiseren, 
maar het is wel tekenend voor deze tijd 
dat de opheffing van de Vrienden, een 
betekenisvol verband, wordt voorgesteld 

als een vooruitgang, omdat u nu geen 
vijfentwintig euro meer hoeft te betalen. 
Dat past niet bij een universiteit waar 
persoonlijke betrokkenheid hoog in het 
vaandel staat. 
Maar mogelijk heeft het college het 
alleen wat onbeholpen uitgelegd en is  
het streven van het universiteitsbestuur 
dat ze de band met álle alumni even 
 betekenisvol wil maken als die met de 
Vrienden was. Dat het college dus extra 
wil investeren in de band met de alumni. 
Dan is het winst. 

Als redactie van Radboud Magazine 
 stellen we ons als doel de actuele bete
kenis van de Radboud Universiteit op  
een journalistieke manier te beschrijven. 
Dat doen we door wetenschappers te 
laten reflecteren op actuele thema’s, 
maar ook door alumni te portretteren  
die verantwoordelijke posities innemen  
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in de samenleving. Geen nostalgie, maar 
de blik gericht op het hier en nu en als 
het even kan op de toekomst. Volgens 
het lezersonderzoek dat vorig jaar is 
ge houden waardeert u die lijn. Radboud 
Magazine als schakel in een betekenis
volle band tussen u en de Radboud 
 Universiteit; dat is een mooie gedachte. 
Ik hoop dat u op uw antwoordkaart hebt 
aangegeven dat u Radboud Magazine  
wilt blijven ontvangen.

Johan van de Woestijne

Radboudonder
zoekers aan basis 
 tentoonstelling  
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minder eerstejaars aan een studie 
dan het jaar daarvoor, landelijk 
ligt het dalingspercentage op  
0,9. Het zwaarst getroffen in 
 Nijmegen is de letterenfaculteit, 
met een daling van maar liefst  
34 procent: van 532 nieuwe stu
denten in 2014 naar 349 in 2015. 
Als mogelijke verklaring noemt 
het college van bestuur de afna
me van de groep scholieren die 
in de regio rond Nijmegen een 
vwodiploma haalt. Juist deze 
jongeren maken in Nijmegen  
een relatief groot deel uit van de 
eerstejaarsbachelorstudenten.

ACADEMISCHE PLECHTIGHEID

Syrische 
 vluchteling bij 
nieuwjaarsrede

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
van de universiteit kreeg Wael 
Eshack, een 32jarige asielzoeker 
die verblijft op Heumensoord 
van collegevoorzitter Gerard 
Meijer het podium om een kleine 
tien minuten te verhalen over 
zijn studie politicologie in Syrië 
en zijn familie die moest achter
blijven. Hoewel het leven op 
 Heumensoord hem zwaar valt, 
was hij dankbaar voor de hulp 
van de Nijmege naren, in het 
 bijzonder van de Nijmeegse 
 universiteit vanwege haar inzet 
bij het taalonderwijs voor 
 vluchtelingen. 

UNIVERSITEIT

Paul Hendriks 
nieuwe mana ge
 mentdecaan

Vanaf maart is Paul Hendriks 
decaan van de Faculteit der 
Managementwetenschappen.  
Hij volgt Rob van der Heijden op, 
die na ruim vijf jaar vervroegd 
terugtreedt vanwege gezond
heidsproblemen. Hendriks 
 studeerde en promoveerde in 
 Nijmegen, is sinds 2006 hoog
leraar Organi saties en Kennis en 
maakt sinds januari 2015 als vice
decaan onderwijs al deel uit van 
het faculteitsbestuur. Een van 
zijn taken wordt de verhuizing 
van de faculteit, van de Thomas 
van Aquinostraat naar het Gym
nasion. In het persbericht bij zijn 
benoeming prijst Hendriks zijn 
faculteit: ‘Niet enkel vanwege 
haar hoogstaande wetenschap
pelijk onderzoek maar ook van
wege haar maatschappelijke 
 relevantie.’ Een van zijn doelen  
is om ‘samen met stakeholders 
binnen en buiten de faculteit  
de kwaliteit en internationale 
 reputatie van de faculteit verder 
uit te bouwen’. 

ONDERZOEK

Drie Vici’s voor 
Nijmegen
Drie Nijmeegse onderzoekers 
ont vangen in 2016 een presti
gieuze Vicibeurs: historicus 
 Olivier Hekster, hogeenergie

tekst: paul van den broeknieuws
ALUMNI

Universiteit wil 
band aanhalen 
met alle alumni
Het college van bestuur maakt 
een einde aan het concept 
‘Vrienden van de Radboud’, een 
model waarvoor alumni contribu
tie betalen in ruil voor een aantal 
voordelen, zoals kortingen op de 
sportkaart, lezingen van Radboud 
Reflects en de toezending van 
Radboud Magazine. Gerard 
Meijer, voorzitter van het college 
van bestuur, legt uit dat de uni
versiteit de band met alle alumni 
wil versterken, zonder onder
scheid te maken tussen betalen
de en niet betalende afgestu
deerden. Meijer, benadrukt dat 
alle alumni welkom zijn op de 
alumnidag en kunnen profiteren 
van de voordelen zoals die nu 
gelden voor de Vrienden. Afgelo
pen maand zijn de Vrienden van 
de Radboud hiervan per brief op 
de hoogte gesteld, wie wil profi
teren van de voordelen, zoals de 
gratis toezending van dit blad, 
wordt uitgenodigd de bijgevoeg
de antwoordkaart te retourneren.

UNIVERSITEIT

Daling 
 eerstejaars 
 Nijmegen 
De Radboud Universiteit loopt 
met haar studentenaantallen 
behoorlijk in de pas met de lan
delijke ontwikkelingen. Cijfers 
van universiteitenvereniging 
VSNU laten een landelijke stu
dentengroei zien van bijna 2 
 procent – vooral dankzij een 
groeiend aantal masterstuden
ten. Ook de Radboud Univer
siteit ziet masteropleidingen 
 uitdijen. Maar de aanwas van 
eerstejaars stokt. Dit jaar begon
nen in Nijmegen 8,4 procent 
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‘ALS VOEDSEL ZOU 
 KOSTEN WAT HET 

WAARD IS, ZOUDEN WE 
ER MEER ZORG EN  RESPECT 

VOOR HEBBEN. EN DAAR
MEE VOOR  ONSZELF.’ 

JOSÉ SANDERS, HOOFD
DOCENT COMMUNICATIE 

EN INFORMATIEWETEN
SCHAPPEN, BEKRITISEERT 

HET WEGGOOIEN VAN 
ETEN. TROUW,  

16 FEBRUARI
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fysicus Olga Igonkina en astro
fysicus Gijs Nelemans krijgen 
ieder anderhalf miljoen euro 
voor hun onderzoek. De Vici’s 
horen bij de hoogste persoons
gebonden beurzen van Neder
land. Met het geld mogen de 
onderzoekers de komende vijf 
jaar een eigen onderzoeksgroep 
opzetten. Nelemans zet zijn 
onderzoek naar zwaartekrachts
golven voort, Hekster onder
zoekt de rol van ideologie in de 
Romeinse oudheid. Igonkina  
tot slot doet onderzoek naar de 
oerknal.  Landelijk dienden 215 
wetenschappers een voorstel in, 
van wie er 32 uiteindelijk een  
Vici ontvingen. Met drie Vici’s  
is Nijmegen net zo sterk ver
tegenwoordigd als in 2015. 

UNIVERSITEIT

Hermesdorf
prijs voor hoog
leraar Geriatrie

De jaarlijkse Hermesdorfprijzen 
voor wetenschappers met bij
zondere prestaties in de media, 
gingen in 2015 naar hoogleraar 
Geriatrie Marcel Olde Rikkert; 
promovenda bij sociale weten
schappen Yvonne van den Berg 
(prijs voor jong talent); en 
 hoogleraar Sterrenkunde Heino 
 Falcke (prijs voor internationale 

exposure). De prijs, vernoemd 
naar de Nijmeegse oorlogsrector 
Bernard Hermesdorf die in 1942 
weigerde de loyaliteitsverklaring 
aan de Duitse bezetter te onder
tekenen, beoogt de reputatie  
van de universiteit te versterken 
en kracht bij te zetten aan het 
onderzoeksprofiel, waarvan jong 
talent en internationalisering 
twee pijlers zijn. Wilma de 
Koning, vicevoorzitter van het 
college van bestuur, reikte de 
prijzen uit tijdens de universi
taire nieuwjaarsrede en prees de 
winnaars: door hun onderzoek 
onder de aandacht te brengen, 
hebben ze een bijdrage geleverd 
aan verdieping van nationale en 
internationale debatten. 

TOEGEPAST ONDERZOEK

DNAsoftware 
Bonaparte naar 
Vietnam
De Vietnamoorlog kostte het 
leven aan miljoenen mensen,  
van wie er zo’n 650.000 nooit 
zijn geïdentificeerd. De Nijmeeg
se DNAidentificatiesoftware 
 Bonaparte gaat daar verandering 
in brengen. De software koppelt 
DNA van slachtoffers van ram
pen aan familieleden en werd 
eerder ingezet bij bijvoorbeeld 
de identificatie van slachtoffers 
van de MH17ramp uit 2014 en, 
vroeger terug, de Watersnood
ramp van 1953. Ontwikkelaar 
SMART Research, een commer

ciële  spinoff van de Radboud 
 Universiteit, noemt het werk in 
Vietnam het grootste identifica
tieproject ooit uit gevoerd met 
DNAtechnieken. Noodzakelijk 
voor de identifi catie is dat 
 familieleden van de slachtoffers 
DNAmateriaal afstaan. SMART 
hoopt ten  minste 80.000 slacht
offers een naam te kunnen 
geven. 

in de media astrofysicus gijs nelemans

‘Uitleg zwaartekrachtsgolven is niet makkelijk’

“Op 11 februari werd tijdens simultane persconferen
ties in Washington D.C., Pisa, Genève en Amsterdam  
de ontdekking van zwaartekrachtsgolven bekend 
gemaakt. Achter die ontdekking ging een enorm 
onderzoeksproject schuil, waar ik vanuit Nederland 
bij betrokken was, samen met natuurkundigen van 
 Nikhef en de VU. Ik had de mediastorm dan ook wel 
aan zien komen. Een greep: De Wereld Draait Door, 
het NOS Journaal. Radio 5, BNR Radio en kranten  
als de Volkskrant en het NRC.
Zwaartekrachtsgolven uitleggen aan een breed 
publiek is niet makkelijk, al heb ik inmiddels veel 
oefening gehad. Eerder gaf ik lezingen over sterren
kunde aan amateurs en ook subsidieaanvragen zijn 
in wezen niet veel anders. Neem mijn Viciaanvraag 
[wie in 2016 ingewilligd werd, red.], die ik pitchte 
voor een commissie van nietvakgenoten. Wat de 
golven betreft hebben mijn collega’s en ik een 
 verschillende aanpak. Zelf leg ik doorgaans in 
globale zin uit wat er zo belangrijk is aan deze 
ontdekking, waarbij ik de inhoud wat meer 
op de achtergrond houd. Ik grijp dan al snel 
naar analogieën – met geluid in dit geval:  
‘Je kon het heelal al waarnemen met je ogen, 

nu kun je het ook waarnemen met je oren.’ Best een 
manke vergelijking, want zo simpel zit het niet in 
elkaar. Wel krijgt het publiek zo beter mee dat het 
écht om iets baanbrekends gaat. Dit is iets anders 
dan een nieuwe telescoop.
Hopelijk speelt Nederland in de toekomst een nog 
grotere rol in het onderzoek naar zwaartekrachts
golven. Momenteel onderzoeken wetenschappers 
detectoren die de golven nog beter en vaker kunnen 
meten. De mergelgrotten in ZuidLimburg zijn daar 
wellicht een geschikte locatie voor. Draagvlak is 
belangrijk, en daar kunnen de media bij helpen.  

Maar ik ga niet overal op in. Ik merk  
dat media elkaars gasten en onder
werpen scherp in de gaten houden. 
Zo polste ook RTL Late Night mij 
voor een uitzending, maar zij vonden 

golven maar ingewikkeld: spectacu
lairder leek het hen als ik iets over 
tijdreizen of iets soortgelijks zou 
 hebben.”

  marcel olde rikkert
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uitgelicht alumna esther van raaij

Handen uit de mouwen voor taallessen 
 vluchtelingen
Taallessen geven aan vluchtelingen uit Heumensoord, ’s lands grootste opvanglocatie voor asielzoe
kers, in de bossen vlak bij de campus. Esther van Raaij is een van de 650 vrijwilligers die na een work
shop ‘Nederlands als tweede taal’ met een groep vluchtelingen aan de slag is gegaan. De workshops zijn 
verzorgd door het taalinstituut Radboud in’to Languages. “Nederlands is een heel moeilijke taal om te 
leren”, zegt Van Raaij, in 1993 in Nijmegen afgestudeerd als arabist. “Leg maar eens uit waarom er ‘de’ 
of ‘het’ staat voor een zelfstandig naamwoord. Zelfs voor veel Nederlanders is het een moeilijke taal.” 
Van Raaij is sinds januari aan het werk als vrijwillige taaldocent met een wisselende groep van drie tot 
zes cursisten, die één keer per week ’s avonds vanuit Heumensoord naar een basisschool in Malden 
fietsen voor hun taalles. “De vluchtelingen zijn er heel blij mee, ze zijn er even uit en 
ze  vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mee te pikken.” Van Raaij, in het dage
lijks leven reisleider in onder meer het MiddenOosten, wijst op de moeilijke 
omstandigheden die haar cursisten hebben doorgemaakt. “Ze zijn in een heel 
andere wereld beland die niet altijd even gastvrij is.” 
De lesboeken voor de vluchtelingen zijn te danken aan de eind vorig jaar gestarte 
crowdfunding van Radboud in’to Languages. Het streven was om vijftigduizend euro 
binnen te halen, voor de aanschaf van tweeduizend lesboeken. Na het bereiken 
van die limiet, na twee maanden, heeft de actie een vervolg gekregen, met 
het doel ook l esboeken aan te kunnen schaffen voor meer gevorderde 
cursisten. Ook gaat er geld naar de in december geopende Nijmeegse 
vluchte lingenschool voor basisschoolleerlingen, onder andere voor de 
aanschaf van leesboekjes. Doneren kan op doneereenlesboek.nl. 

UNIVERSITEIT

Hoogleraar  
Tijn Kortmann 
overleden 
Op 24 januari overleed Tijn 
 Kortmann, op 71jarige leeftijd. 
De hoogleraar Staats en 
bestuursrecht groeide uit tot een 
icoon van de rechtenfaculteit. 
Kortmann was van 1981 tot 2009 
hoogleraar en goldt als een van 
de meest vooraanstaande staats
rechtsdeskundigen van Neder
land. De broer van voormalig 
 rector Bas Kortmann was onder 
andere twee keer decaan van de 
rechtenfaculteit en redactielid 
van het wetenschappelijke tijd
schrift Het staatsrecht van de 
 landen van de Europese Unie. 
Decaan Steven Bartels en hoog
leraar Staatsrecht Paul Boven
d’Eert laten in een In Memoriam 
op de website van de faculteit 
weten: ‘We treuren om het ver
lies van een van de meest mar
kante hoogleraren die aan de 
faculteit verbonden is geweest, 
maar denken met een glimlach 
aan hem terug.’

Theo Koster, sinds 1992 pastor  
in de Studentenkerk van de 
 Radboud Universiteit, neemt deze 
maand afscheid. Koster maakte 
naam als landelijk voorman van 
de homopastores en heeft ook 
zelf in zijn kerk homorelaties 
ingezegend. De laatste jaren 
heeft Koster zich met name 
bekommerd om ‘zijn’ studenten, 
die volgens hem tegenwoordig 
onder te grote druk moeten pres
teren. “Gaven ze maar vaker de 
schuld aan hun ouders, aan God 
voor mijn part. Maar door de 
individualisering zoeken ze de 
schuld bij zichzelf”, aldus Koster 
in een afscheidsinterview in uni
versiteitsmagazine Vox. Als ant

woord op de individualisering 
zette Koster samen met zijn col
legapastores in de Studenten
kerk het ‘huiskamerproject’ op 
poten, al jaren een begrip op de 
campus voor studenten die uit 
zijn op contact met medestuden
ten. De opvolger van  Koster is Jos 
Geelen, tot voor kort werkzaam 
als pastoor in het Limburgse 
Spaubeek en Sweikhuizen, en als 
docent kerkelijk recht  verbonden 
aan het Theologisch Instituut 
Rolduc in Kerkrade. Met de 
benoeming van Geelen heeft 
Radboud Universiteit weer een 
pastor met een boordje.

STUDENTENKERK

Studentenpas
tor Theo Koster 
met emeritaat 
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VLUCHTELINGEN

Minister 
 Bussemaker 
geeft les aan 
vluchtelingen
Onderwijsminister Jet 
 Bussemaker was vorige maand 
een van de sprekers in de college
reeks die de rechtenfaculteit 
organiseert voor asielzoekers  
van Heumensoord. Ze gaf de 
Radboud Universiteit een pluim 
voor de inspanningen die zij 
levert voor de Heumensoord
bewoners: “Anders zitten ze 
alleen maar te wachten. Colleges 
kunnen een mooie opstap zijn 
naar echt onderwijs als ze een 
status hebben.” De minister hield 
in haar college een pleidooi voor 
onderwijs voor asielzoekers die 
nog wachten op hun procedure. 
“We moeten met de universitei
ten kijken hoe we asielzoekers 
zonder status een vorm van 
onderwijs kunnen aanbieden, 
naast bestaande trajecten voor 
reguliere studenten.”

VOORTGEZET ONDERWIJS

Nederlands  
op school
“Saai!” Dat is het antwoord van 
veel leerlingen op de middelbare 
school wanneer hun gevraagd 
wordt naar het vak Nederlands. 
Dat is niet best, vinden weten

fo
to

: bert beelen

schappers van acht verschil len
de universiteiten, waaronder de 
Radboud Universiteit.  
Zij schreven een manifest met 
verbeterpunten. Hoogleraar 
PeterArno Coppen: “Leerlingen 
leren nu vooral heel veel regel
tjes, maar zijn zich niet bewust 
van wat er achter die regeltjes 
zit. Docenten weten dat wel, 
maar door de hoge werkdruk 
zien zij geen kans hun lessen 
inspirerender te maken.” Een 
 uitdagender les is leuker en 
 zinvoller, zo is de overtuiging  
van Coppen. “Een docent die  
een nieuwsgierige leerling wil 
uitdagen, krijgt in de huidige 
methodes niet de ondersteuning 
om dit te doen. Dat moet anders.”
Zie voor het manifest,  
www.vakdidactiekgw.nl

UNIVERSITEIT

Universiteit zet 
wetenschap op 
het podium
Je onderzoek presenteren in  
niet meer dan drie minuten, in 
taalgebruik dat voor iedereen te 
begrijpen is en zonder hulp van 
PowerPoint of ander beeld: dat  
is Radboud Talks. Afgelopen 
maand organiseerde de uni
versiteit drie voorrondes met  
dertig wetenschappers, uit alle 
disciplines. Op 30 maart staan de 
twaalf  besten uit de voorrondes 

in de finale in LUX. Het idee voor 
 Radboud Talks ontstond na het 
succes van FameLab vorig jaar, 
een landelijke wedstrijd waarin 
bètawetenschappers hun onder
zoek in drie minuten moeten 
 presenteren. Het idee achter 
Radboud Talks is kracht bij te 
 zetten aan de gedachte dat veel 
onderzoek het waard gedeeld te 
worden met de samenleving. 

MASTEROPLEIDINGEN

Tien master
studies beste 
van het land 
Volgens de begin deze maand 
verschenen jaarlijkse Keuzegids 
Universiteiten zijn tien master
opleidingen van de Radboud 
 Universiteit de beste van het 
land. Bovendien mag de univer
siteit zich voor het zesde jaar op 
rij de beste brede, klassieke uni
versiteit noemen. Eerder kwam 
de Keuzegids voor bacheloroplei
dingen al tot eenzelfde beoorde
ling. De tien masterstudies zijn: 
Anthropology and Development 
Studies, Artificial Intelligence, 
Bestuurskunde, Historical Studies, 
Notarieel Recht, Physics and 
Astronomy, Political Science, 
Sociologie, Taalwetenschap  
en Molecular Mechanisms of 
Disease. Deze laatste krijgt in  
de Keuzegids bovendien het 
 predicaat ‘topopleiding’, net als 
Behavioural Science en Cognitive 
Neuroscience. Bij de beoordeling 
kijkt de gids onder meer naar  
het contact met docenten, de 
samenhang van het onderwijs
programma en de kwaliteit van de 
onderwijsfaciliteiten. De Keuze
gids baseert zich voor 70 procent 
op de mening van studenten en 
voor 30 procent op oordelen van 
extern deskundigen. Voor het 
predicaat ‘topopleiding’ moet 
een opleiding minimaal 76 van de 
maximaal 100 te scoren punten 
halen. 
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‘HET NIVEAU EN DE 
DUUR VAN DE SOBERE 
OPVANG DIENEN OOK 
OM DE BOODSCHAP  
UIT TE  STRALEN DAT 
NEDERLAND GEEN 
AANTREKKELIJK LAND 
IS OM ASIEL AAN TE 
VRAGEN.’

KEES GROENENDIJK, 
HOOGLERAAR 
 RECHTSSOCIOLOGIE,   
DE VOLKSKRANT,  
20 FEBRUARI 
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Sociale faculteit nieuwe 
 blikvanger campus
Medewerkers en studenten van de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen moeten er nog 
vier op wachten: een nieuw gebouw voor de 
faculteit als blikvanger centraal gelegen op de 
campus. De huidige huisvesting, verspreid 
over diverse gebouwen aan de Thomas van 
Aquinostraat, staat in schril contrast met dit 
modern en open gebouw uit één stuk, opgezet 
als ontmoetingsplaats voor de faculteit. Het 
gebouw omvat collegezalen, studieplekken, 
practicumruimtes en horecavoorzieningen,  
en is berekend op 4.300 studenten en 525 (fte)
medewerkers. Voor onderzoek komen er 
 speciale laboratoria. De nieuwbouw versterkt 
het parkachtig karakter van de campus: met 
het afbreken van bijna de gehele Thomas van 
Aquinostraat en de aanleg van nieuwe paden, 
zal de samenhang van de diverse onderdelen 
van de campus worden versterkt.  
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tessel peperkamp qatar museums authority

‘Hier wordt een 
heel nieuwe 

wereld gebouwd’

‘Hier wordt een 
heel nieuwe 

wereld gebouwd’
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W
e treffen Tessel 
Peperkamp in het 
Museum for Islamic Art. 
Na een dag de Qatarese 
hoofdstad Doha te 

 hebben verkend, blijkt dat er toch nog een 
overtreffende trap in architectuur mogelijk 
is: het museum is een schepping van I.M. 
Pei, die ook de piramides van het Louvre 
ontwierp. Niet veel verder aan de baai wordt 
hard gewerkt aan het National Museum,  
in zijn elegantie een adembenemend ont-
werp van Jean Nouvel, dat volgend jaar zijn 
deuren opent. Daar zal straks de geschie-
denis van de regio verbeeld worden: de 
parelvissers en de olie- en gasindustrie  
en de gevolgen daarvan voor Qatar. In de 
internationale kunstwereld kijken ze met 

Tessel Peperkamp werkt als 
tentoonstellings coördinator bij 
de Qatar Museums Authority, met 
aan het hoofd sjeika alMayassa bint 
 Hamid alThani, de zus van de emir. 
Met een aankoopbudget van naar 
schatting 1 miljard dollar per jaar is 
de sjeika door Art Magazine uitgeroe
pen tot de machtigste vrouw van de 
 internationale kunstwereld. Tessel 
Peperkamp over het andere gezicht 
van het Midden Oosten: “Dat hier 
een heel nieuwe, moderne wereld 
wordt opgebouwd, weten we in 
 Nederland niet.”

spanning uit of dan ook onthuld wordt  
of een reeks van topstukken inderdaad is 
aangekocht door Qatar en die de prijzen  
op de kunstmarkt tot astronomische 
bedragen heeft opgedreven. Zoals een  
werk van Gauguin dat in februari 2015 
voor 300 miljoen dollar verhuisde naar 
Qatar. En De kaartspelers van Cézanne, 
dat een paar jaar eerder voor 259 miljoen 
dollar van eigenaar wisselde. Kenners van 
de internationale kunst wereld verwachten 
dat ook werken van Francis Bacon, Roy 
Lichtenstein, Andy Warhol en Jeff Koons 
straks in Qatar  zullen opduiken. Maar de 
identiteit van kopers kenbaar maken ligt 
erg gevoelig in de kunstwereld. Tessel: 
“Mijn collega’s en ik weten hier niets van. 
Het zijn  speculaties.” 

tekst: johan van de woestijne | fotografie: duncan de fey
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pen.” Maar ze zijn ook 
bang, zegt ze. Is Qatar 
wel  veilig? “Zo’n courier 
die vanuit Parijs of 
Londen meekomt met 
het kunst werk als het 
een hoge verzekerings-
waarde heeft, is heel erg 
verbaasd als hij hier 
landt. Het spoort niet 
met het beeld dat ze 
hebben van het Midden-Oosten. Dan zien ze ineens de enorme sky-
line van Doha, de moderne musea. Dat verwachten ze gewoon niet.”
In nog geen twintig jaar is Qatar onder leiding van de koninklijke  
Al Thani-familie om gevormd van een onbetekenend woestijnstaat-
je in de Perzische Golf tot een land dat er financieel, diplomatiek, 
cultureel en sportief toe doet. Natuurlijk in het geruststellende 
besef dat ze zich eigenaar weten van een  derde van de wereldvoor-
raad van vloeibaar gas en daarbij nog de nodige olie. Maar omdat 
er een leven is na gas en olie wordt er nu geïnvesteerd om van 

Doha een onmisbare schakel te maken in de inter-
nationale kunst- en sportwereld. Toerisme is booming. 
Terwijl we in Doha zijn, wint Djokovic het tennistoer-
nooi de Qatar Open, heeft dj Tiësto net zijn spullen 
weer ingepakt, staat voor het weekend het wereld-
kampioenschap motorcross op de sportkalender en 
wordt het Qatar-China 2016 Year of Culture geopend. 

In de Al Riwaq Exhibition Hall richt het team van Peperkamp de 
tentoonstelling in van vijftien jonge Chinese kunstenaars.  
“Mijn team is heel internationaal. Er zitten een paar Europeanen 
in, maar ook mensen uit India, Pakistan, Amerika, Egypte en een 
paar Qatari. Er wordt heel veel deskundigheid uit de rest van de 
wereld gehaald.”
 
Werk waar je in Rotterdam alleen maar van kon dromen? “Eigenlijk 
heb ik hier mijn eerste vaste baan. Het was lastig om in Nederland 
een vaste baan te krijgen. Dat is het probleem van de cultuursector. 
Dus ik combineerde mijn werk bij Boijmans en een filmhuis met 
drie dagen administratief werk. Dat gaf me een vast inkomen. Zo 
kon ik als freelancer aan mijn netwerk werken. Het gaat dan van 
klusje naar klusje. Je kunt niet verwachten dat je na je afstuderen 
meteen een topbaan krijgt. Zo werkt het niet.”

Nu is ze tentoonstellingscoördinator van het centrale  
exhibition team van de Qatar Museums Authority. “In de twee  
jaar dat ik dit doe, heb ik meer geleerd dan in zes jaar in Neder-
land. Je moet wel weten hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen.  
Het zijn twee  verschillende werelden en manieren van werken. 
Hier veel  papieren, stempeltjes. Lastig, omdat je rekening moet 
houden met de verwachtingen die er leven in Europa, waar  
het sneller gaat. Het kost bij ons tijd voordat een contract  
getekend is.”

Hoe is het om deel uit te maken van de orga-
nisatie die Qatar tot de absolute top van de 
kunstwereld moet laten uitgroeien? “Je staat 
er niet bij stil, omdat je hard aan het werk 
bent. Maar inderdaad, in Nederland had  
ik dit nooit mee kunnen maken. Tentoon-
stellingen inrichten van grote namen als 
Damien Hirst, Richard Serra, Luc Tuymans. 
En werken met instanties als het Centre 
Pompidou, het British Museum, Tate 
London en het San Francisco MoMa.  
Dat is erg bijzonder.”

Het was de liefde die Peperkamp naar  
Doha lokte. Haar toenmalige vriend, nu 
haar man, werkte voor TNO in de regio: 
research business development op het 
gebied van olie en gas. Aanvankelijk solli-
citeerde ze vanuit Nederland. “Maar hier 
werkt alles face to face. In Nederland 

 reageer je op een vacature in de krant.  
Dat is hier niet zo. Heel erg via via. Veel 
netwerkbijeenkomsten, business councils, 
Qatar Professional Women’s Network, 
visitekaartjes uitwisselen. Zo heb ik de 
 eerste maanden mijn tijd doorgebracht.  
Via een van die kanalen ben ik uitgenodigd.”

militaire operatie
Ze viel met de neus in de boter. Want pre-
cies op dat moment werd er gewerkt aan de 
grote Damien Hirst-tentoonstelling. “Een 
enorme klus om al die kunstwerken hier-
heen te halen. De haai op sterk water was 
een militaire operatie. Daar is echt een 
C-17 Globemaster [een militair transport-
vliegtuig, red.] voor ingezet. Gigantisch!” 
Natuurlijk speelt geld een rol, zegt ze. 
“Maar musea moeten het je ook gunnen. 
Ook de nieuwe wereld hier maakt indruk 
in het buitenland. Je merkt dat als je 
 contact hebt met de VS of Japan. Die zijn 
nieuwsgierig naar wat hier gebeurt. Ze 
hopen natuurlijk ook dat er een culturele 
uitwisseling ontstaat. Dat is goed te begrij-

“De haai op sterk water was 
een militaire operatie”

Levensloop
Tessel Peperkamp | Geboren: Vlissingen, 
1984 | Nehalennia Gymnasium Domburg, 
1997 – 2003 | Radboud Universiteit 
 Nijmegen, Algemene cultuurweten
schappen, 2003 – 2009 | Vanaf 2007: 
Medewerker diverse culturele instellin
gen (Museum Mesdag, Poeziefestival 
Onbederf’lijk Vers Nijmegen, Voorstraat 
Noord Art festival Dordrecht, Cinerama 
Rotterdam | 2009: Medewerker Museum 
Boijmans van Beuningen Rotterdam, 
tevens controller Operator Groep Delft 
| 2012: Qatar Museums Authority.

12 radboud magazine 47



Snap je hoe het hier werkt? “Ja, alles is hier op de per-
soon. Het draait om de relatie. Je kunt wel zeggen: ik 
ben van dit bedrijf of dat bedrijf, maar uiteindelijk 
gunnen ze je het omdat je een relatie met ze hebt.” 

Een booming stad tussen Europa en Azië, met in de wijde 
omgeving alleen maar woestijn. Eigenlijk wat losgezongen 
van de wereld. Of ervaar je dat zo niet? “Nee, helemaal 
niet. Vanuit de hele wereld komen hier mensen naar-
toe, omdat het hier ook gebeurt. Welke mensen ik de 
afgelopen jaren niet ben tegengekomen: de Britse 
minister van cultuur, een vertegenwoordiging van  
het Vaticaans museum, Michelle Obama, John Kerry. 
Gisteren dj Tiësto en deze week Serena Williams met 
de Qatar Open. Dus de wereld komt hiernaartoe.”

rare wereld
Groot, groter, grootst, zo typeert Peperkamp het 
 denken in Qatar. “Dat maakt het ook een heel rare 
wereld hier. Dat ben je in Nederland helemaal niet 
gewend. Daar wordt vergaderd over een weg die vijf 
meter naar links of rechts moet. Terwijl hier in een 
halfjaar tijd een heel gebouw uit de grond wordt 
gestampt. Dat is een compleet ander perspectief.  
Hier worden dingen gewoon doorgezet.”
De traagheid van de democratie zouden we in 
Nederland toch niet graag inruilen voor een  
absolute monarchie,  zeggen 
we. “Maar de emir is ook niet 
almachtig”, werpt Peperkamp 
tegen. “Het is hier een heel 
 tribale cultuur. Daar denk je 
niet aan, omdat het zo modern 
is. Maar de emir zal alles ook  
in overleg moeten doen met  
de andere families. Die zijn ver-
tegenwoordigd in de minister-
raad. Er is geen parlement, 
maar de families beheren de 
rijkdom. Het Midden-Oosten 
en de Golf zijn per definitie heel 
tribaal. Dat speelt ook mee in 
de conflicten in het Midden-
Oosten. Dat maakt die con-
flicten voor het Westen zo 
ondoorzichtig.”

Peperkamp vindt Qatar een 
goed voorbeeld van hoe je tra-
ditie met moderniteit kunt ver-
binden. “Qatari zijn qua geloof 
heel conservatief. Ze hangen de 

Wahabi-islam aan, evenals in Saoedi-
Arabië, maar Qatar is veel moderner.  
Veel van mijn collega’s en vrienden uit 
West-Europa en de Verenigde Staten zijn 
sceptisch. Of ik wel auto mag rijden, 
 normale kleding mag dragen? Dat mag 
allemaal. Ik houd er wel rekening mee als 
ik naar m’n werk of naar een publieke bij-
eenkomst ga, dat ik mijn schouders bedekt 
heb en een niet te korte rok draag. Ik vind 
dat heel normaal. Als je een kerk bezoekt in 
Rome moet je ook je schouders bedekken. 
Ik voel het niet als een drempel.” 
Sociale vooruitgang staat hoog in het 
 vaandel van de emir. Het primair en ver-
volg onderwijs zijn gratis, evenals de musea. 
Er wordt sterk ingezet op de gezondheids-
zorg, waarbij Qatar een centrale rol wil 
spelen voor de hele regio. 
Maar ook uit ons bezoek aan het Arab 
Museum of Modern Art blijkt een open-
heid die we niet hadden verwacht. Op weg 
ernaartoe komen we door de wijk waar de 
universiteiten, onder andere Cornell, 
gehuisvest zijn in architectonische hoog-
standjes. Daar spreidt de National Library 
zijn vleugels over wat nog niet zo lang gele-

den woestijn was. Het master-
plan voor de wijk is, net als de 
bibliotheek zelf, ontworpen 
door Rem Koolhaas. In de hal 
van het museum hangen twee 
grote doeken – drie bij drie 
meter – van de sjeik en zijn 
vrouw. Zij is voorzitster, hij 
vicevoorzitter van de Qatar 
Museums Board of Trustees. 
De vijf exposities die op dat 
moment in het museum te 
zien zijn, geven uitdrukking 
aan de betrokkenheid met 
 sociale rechtvaardigheid en 
politieke vrijheid. Peperkamp: 
“In Qatar verschijnen drie 
Engelstalige kranten en niet te 
vergeten Al Jazeera, dat opge-
richt is vanuit Qatar. Dat is 
toch die blik naar buiten.”
Er heerst een heel negatief 
beeld over het Midden-Oosten, 
vindt Peperkamp. “Syrië bepaalt 
dat beeld. En als het wereld-
kampioenschap voetbal hier-
naartoe gehaald wordt, dan gaat 
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het over corruptie. Of de slechte 
arbeidsvoorzieningen tijdens 
de bouw van de stadions. Het  
is altijd in de problematische 
sfeer. Dat er een heel nieuwe, 
moderne wereld wordt opge-
bouwd, weten het Westen 
niet.”
Maar de arbeidsomstandig-
heden waren toch slecht? “In 
Nederland hebben we daar 150 
jaar over gedaan. Hier hebben 
ze in 16 jaar een nieuwe wereld 
gecreëerd. Natuurlijk zorgt dat 
voor problemen. Maar het is 
gigantisch. Welk land heeft  
dat nou gedaan?”

comfortzone
Vanuit het Museum of Islamic 
Art hebben we een prachtig 
uitzicht over de baai, met aan 
de overkant de skyline van 
Doha. Daar weer achter ligt de 
Pearl, een kunstmatig eiland, 
gemaakt met behulp van 
Nederlandse baggerbedrijven. 
Zeven jaar geleden zijn ze 
begonnen, nu is het een 
 enorme woonwijk, waarvan  
de woontorens keurig gerang-
schikt staan rond een grote 
jachthaven. Dit is de wijk waar 
de expats wonen en dus ook 

Peperkamp. Haar buren zijn 
Egyptenaren, Libanezen, Syriërs. 
Shell heeft een eigen woon-
toren; daar wonen vooral 
Nederlan ders en Britten. 
Aan het plein voor de toegang 
tot het complex heeft Ferrari 
een showroom, in de etalages 
de jurken van ontwerpers als 
Alexander McQueen en Elie 
Saab. De Pearl is voor de hogere 
inkomens, schatten we zo in. 

“Ja, absoluut. Wij vormen 
hier de middenklasse, 
samen met de Arabische 
expats uit Libanon, Syrië, 
India en Egypte, met veelal 
een universitaire achter-
grond. Wij als westerlin-
gen verdienen meer dan in 
Europa. Het leven is zeker 
goed.”

Maar toch, Peperkamp 
weet dat het niet voor 
 eeuwig zal zijn. “De meeste 
buitenlanders die hier wer-
ken, gaan na vier, hooguit 
acht jaar weer terug naar 
hun eigen land. Het kost 
ook wel energie. Het is een 
compleet andere manier 
van werken, van omgaan 
met elkaar. Ik leer onwijs 
veel van het intercultureel 
werkverkeer. Je denkt als 
Nederlander anders dan 
een Italiaan, of een Brit. Wij zijn recht 
door zee, willen  initiatief nemen. Andere 
nationaliteiten durven niet altijd te zeggen 
waar het op staat. Ook Britten zijn veel 
meer op hun hoede. Arabische collega’s 
vinden het eng om verantwoordelijkheid  
te nemen, omdat ze bang zijn dat ze erop 
afgerekend worden als ze een fout maken. 
Nederlanders denken eerder: het gaat  

niet goed, we moeten er iets aan doen.  
Dat komt, denk ik, omdat wij geen hiër-
archische cultuur hebben. Je baas is je  
beste vriend.” 
Alles verloopt chaotischer. “In Nederland 
is het heel duidelijk. Je hebt een jaarplan-
ning, iedereen houdt zich daaraan. Dat is 
hier compleet anders. Niet alleen in mijn 
werk, maar in de hele cultuur. Daar moet 
je wel open voor staan, je moet flexibel zijn. 
Ik merk dat mensen die zich vastgrijpen 
aan structuur, hier niet kunnen werken. 

Als je hier zeven, acht jaar werkt, loop je 
tegen je grenzen aan.
Het vraagt heel veel van je om steeds met al 
die culturen rekening te houden om dingen 
te realiseren. Daarom zit er een maximum 
aan. Dat je weer naar Nederland wilt, 
omdat daar alles werkt zoals het gaat.”

Dus straks weer Boijmans Van Beuningen? 
“Ja, maar dat is ook leuk. Ik heb hier nu 
zoveel geleerd en heb nu zo’n groot net-
werk, dat ik daar echt wat kan betekenen. 
In mijn studie algemene cultuurweten-
schappen heb ik geleerd met een open blik 
te kijken. De dingen in een ander perspec-
tief te zien. En hoe moeilijk samenwerken 
eigenlijk is. Dat is precies wat ik hier 
gedaan heb. Qatar heeft mijn wereld groter 
gemaakt, deuren voor me geopend. Ik heb 
geleerd uit mijn comfortzone te treden.” 

“Er heerst een heel negatief 
beeld over het Midden-Oosten”
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Radboud Reflects
Lezing, film, debat op de campus en in de stad | www.ru.nl/radboudreflects | www.facebook.com/radboudreflects| www.twitter.com/rureflects

agenda

DINSDAG 22 MAART | 19.30 - 21.00 UUR 
| LUX, NIJMEGEN

Murakami en filosofie | 
Lezing met film- en 
 tekstfragmenten door 
 filosoof Ype de Boer
Ype de Boer stelt dat in 
 Murakami’s surreële en magische 
verhalen een antwoord verscho
len ligt op de vraag wat het 
 betekent om in het moderne, 
geseculariseerde Westen te 
leven. Met filmfragmenten en 
tekstvoordrachten brengt hij de 
magie van Murakami tot leven. 
www.ru.nl/rr/murakami

DONDERDAG 31 MAART | 19.30 - 21.00 
UUR | COLLEGEZALENCOMPLEX RU

Van God los – samenle-
ven in een seculiere tijd | 
Lezing door socioloog 
Hans Boutellier 
“Ook zonder God is er moraal. 
Ook zonder religie weten we  
de zaken te regelen. Alleen de 
bezieling ontbreekt.” Hans 
 Boutellier over de vraag wat de 
vruchten zijn van een halve eeuw 
leven zonder God op het gebied 
van veiligheid, criminaliteit en 
seksualiteit. 
www.ru.nl/rr/vangodlos

DONDERDAG 7 APRIL | 18.00 - 01.00 
UUR | DE WAAGH, NIJMEGEN

De Grens | Filosofisch 
Festival in de Maand van 
de Filosofie
In een diner pensant, film en 
debat, poëzie, filosofische work
shops, de Grote Filosofie Quiz, 
lezingen en een scholierendebat 
onderzoek je samen met filoso
fen en andere wetenschappers 
wat grenzen betekenen voor jou 
en voor de wereld. 

www.ru.nl/rr/degrens
Het Filosofisch Festival wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met de Faculteit der Filosofie, 
Theologie en Religiewetenschap
pen van de Radboud Universiteit. 

ZONDAG 10 APRIL | LUX

Radboud Reflects  
@Go Short
Programmaonderdeel van het 
jaarlijks festival voor korte  
films in Lux.   

MAANDAG 23 MEI | 19.30 - 21.30 UUR | 
AULA, RADBOUD UNIVERSITEIT 

God: Back With a 
 Vengeance | Edward 
Schillebeeckx Lezing 
door literatuurweten-
schapper Terry Eagleton 
Terry Eagleton is een van de 
meest invloedrijke Britse literaire 
criticus en emiritus aan de Uni
versity of Oxford. Hij behandelt 
religie als de meest succesvolle 
vorm van populaire cultuur in de 
geschiedenis van de mens en ziet 
onze tijd bezaaaid met mislukte 
surrogaten voor God. 
www.ru.nl/rr/eagleton

WOENSDAG 1 JUNI | 19.30 - 21.00 UUR | 
AULA RADBOUD UNIVERSITEIT

Ambassador’s Lecture  
by Sabine Nölke, 
 ambassador of Canada  
to The Nederlands 

MAANDAG 27 JUNI | 19.30 - 21.00 UUR | 
CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING 

Filosofen Peter Sloterdijk 
en Bernard Stiegler over 
het Antropoceen 
www.ru.nl/rr/sloterdijkstiegler

Philip Zimbardo:  
‘In ieder mens schuilt 
een held’ 

uitgelicht

VRIJDAG 1 APRIL | 19.30-21.30 RADBOUD 
 REFLECTS I.S.M. HERO ROUND TABLE 
 CONFERENCE| LEZING PSYCHOLOOG   
PHILIP ZIMBARDO IN DE VEREENIGING.  
ZIE OOK WWW.RU.NL/RR/EVERYDAYHEROES

Een van ’s werelds belangrijkste psychologen, Philip 
 Zimbardo, doet Radboud Reflects aan, in samenhang met 
de Hero Round Table Conference. De emeritus hoogleraar 
van Stanford University, inmiddels 82 jaar oud, maakte  
in de jaren zeventig naam met het spraakmakende, zelfs 
beruchte Stanford Prison Experiment, waarin studenten in 
een namaakgevangenis werden  gestopt, de helft als 
gevangenen, de rest als bewaker. Die laatste groep verviel 
al na enkele dagen in nietsontziend, zelfs sadistisch gedrag. 
De film naar het experiment,  vorig jaar in première bij het 
Nijmeegse wetenschapsfilmfestival InScience, zorgde voor 
hernieuwde aandacht voor de ontluisterende uitkomst: 
kennelijk zijn mensen onder invloed van hun sociale 
 situatie vrij gemakkelijk op het slechte pad te  krijgen. 
Aan het eind van zijn wetenschappelijke carrière gooit 
Zimbardo het over een andere boeg. In zijn Hero Imagining 
Project zet hij dezelfde psychologische theo rieën in, maar 
ditmaal om het goede in de mens aan te  wakkeren. Want, 
stelt hij, in ieder mens schuilt een held: sociale psycholo
gie biedt ons handvatten om, wanneer de situatie daarom 
vraagt, iets uitzonderlijks te doen. “Neem het bystander
effect”, licht Radboud Reflectsprogrammeur Anouta de 
Groot toe. “Iemand verdrinkt terwijl er tien man omheen 
staan, die zich stuk voor stuk niet geroepen voelen iets te 
doen. Hoe krijg je hen zo ver dat ze de drenkeling achterna 
springen om hem te redden?”
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Aardiger 
door 
Stoeltjes- 
dans

tekst: myrna tinbergen | fotografie: dick van aalst
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we te n s c h a p

Ontwikkelingspsycholoog Yvonne van den Berg ontwikkelde  
Stoeltjesdans, een online tool om de sfeer in de klas te verbeteren. 
Verander de klasindeling, is haar gouden tip. Hoe? Door kinderen 
die elkaar niet aardig vinden dichter bij elkaar te zetten.

Wat is het unieke van Stoeltjesdans? “Dat 
leerkrachten de tool heel basic kunnen 
gebruiken om de sfeer in de klas te meten, 
maar dat er ook een app in zit om de klas 
opnieuw in te delen. Dat laatste is nieuw, 
en de tool wordt gratis aangeboden. Er is 
nog weinig kennis over hoe je dat het beste 
kunt doen, leerkrachten doen het nu vaak 
op gevoel. Wij gebruiken een vragenlijst uit 
de ontwikkelingspsychologie die in de 
wetenschap al bijna honderd jaar wordt 
gebruikt om het sociale klimaat in kaart  
te brengen.” 

Hoe werkt jullie klasindeling? “Wij delen 
kinderen niet random in, maar vragen 
vooraf expliciet naar het doel van de leer-
kracht. Wat vindt hij of zij belangrijk en 
wat hoopt hij te bereiken in zijn klas?  
Dat kan zijn: jongens en meisjes mixen, 
vrienden zoveel mogelijk bij elkaar zetten 
of juist niet, of kinderen die gepest worden 
ondersteunen. Leerkrachten kunnen maxi-
maal drie doelen aanklikken uit een lijst 
van zeven of acht, anders wordt het te 
complex. De leerlingen vullen vooraf ook 
allemaal een vragenlijst in om de onder-
linge relaties en het sociale klimaat te 
 peilen. Op basis van deze twee componen-
ten maakt Stoeltjesdans de meest optimale 
klasindeling.”

Wat is de truc? “Dat hangt helemaal af van 
het doel van de leerkracht. Als een leer-
kracht gepeste kinderen wil ondersteunen, 
dan plaatsen we deze kinderen naast hun 
beste vriend die zelf wel goed in de groep 
ligt. Als de leerkracht negatieve relaties  
in de klas wil verbeteren, dan zetten we 
kinderen die elkaar niet zo aardig vinden 
 dichter bij elkaar of in hetzelfde groepje. 

Niet direct naast elkaar, dat is misschien 
iets te provocerend, maar wel vlak bij elkaar. 
Eigenlijk doen we niks anders dan de 
afstand halveren, soms letterlijk qua aantal 
stoeltjes. Driekwart van de kinderen gaat 
elkaar daarna een stuk aardiger vinden.”

Hoe kwam u op dit idee? “Via theorieën  
over proximity, nabijheid. Als mensen 
elkaar aardig vinden, zoeken ze elkaar op. 
De contacthypothese zegt bijvoorbeeld dat 
je mensen die elkaar negatief beoordelen, 
dichter bij elkaar moet brengen. Als ze 
elkaar leren kennen, is de kans groot dat  
ze elkaar aardiger gaan vinden. Waarom 
zou dat ook niet werken in de klas, dacht  
ik toen. Daar was nog nooit iemand op 
gekomen.” 

Hoe meten jullie hoe aardig kinderen elkaar 
vinden? “Wij waren heel kritisch bij onze 
selectie: kinderen moesten elkaar echt een 
1 geven op een schaal van 1 tot 7. En ze 
moesten elkaar ook hebben genoemd als 
kinderen die ze niet aardig vonden. Alleen 
dan zetten we ze dichter bij elkaar. Na 10 
tot 12 weken lieten we ze de vragenlijst 

opnieuw invullen. Kinderen die elkaar 
eerst niet aardig vonden, gaven elkaar 
opeens een 3,5, nog boven het gemiddelde! 
Ik ben nog steeds verbaasd dat het zo goed 
werkt.”

Wat verraste jullie het meest? “Dat zoiets 
simpels als stoeltjes verplaatsen of kinde-
ren bij elkaar in een groepje plaatsen, hun 
relatie kan beïnvloeden. Ze worden niet 
elkaars beste vrienden, maar gaan elkaar 
écht aardiger vinden. En dat in 12 weken! 
Het effect was het grootst bij kinderen die 
elkaar een 1 gaven. Deze tool gaat geen 
wereldvrede opleveren en het is ook zeker 
geen antipestprogramma zoals soms wordt 
gedacht, maar het geeft leerkrachten wel 
een middel om de sfeer in de klas te veran-
deren. Zij delen de klas na elke vakantie 
toch opnieuw in, dus dan kun je dat maar 
beter doelgericht doen.”

Is de tool vooral handig aan het begin van het 
jaar? “Nee, leerkrachten kunnen de tool 
het hele jaar door gebruiken. Grappig 
genoeg hebben kinderen binnen drie of 
vier weken altijd feilloos door hoe het zit in 
een klas, dat verbaast mij steeds weer. Dat 
blijft helaas ook heel stabiel en dat is voor-
al vervelend als kinderen negatief scoren.”

Waarom moeten ook alle leerlingen vooraf 
een vragenlijst invullen? “Een leerkracht die 
voor een klas van dertig kinderen staat, 
kan niet van iedereen weten wie elkaar 
 aardig vinden en wie niet. Leerlingen 
 vertellen dat soort dingen ook niet zo snel 
tegen een leerkracht. Maar ze weten zelf  
als geen ander wat er op het schoolplein 
gebeurt, in de gang of in de klas. Gebruik 
die kennis, zeggen wij. Daarmee komen 
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scholen ook meteen tegemoet aan nieuwe 
wetgeving. Staatssecretaris Sander Dekker 
vindt dat scholen niet alleen verantwoor-
delijk zijn voor de prestaties van leerlingen, 
maar ook voor de sociale veiligheid en het 
sociale klimaat. Dan is het cruciaal dat 
scholen weten hoe het zit met de sfeer in 
hun klassen.”

Geeft zo’n vragenlijst een betrouwbaar beeld 
van de sfeer in de klas? “Je zult verrast zijn 
hoe betrouwbaar je dat met deze test kunt 
meten, juist dingen als agressie, wie gepest 
wordt door wie, of wie nogal teruggetrok-
ken is. In een klas met dertig leerlingen 
heb je eigenlijk dertig observatoren die 
elkaar zes uur per dag meemaken. Ze zien 
elkaar in de klas, op de gang, in de kleed-
kamer bij gym en op het schoolplein. Juist 
daar gebeuren dingen als roddelen of 
gemene opmerkingen maken. Een leer-
kracht is daar niet altijd bij. Zeker als leer-
lingen slim zijn, gebeuren zulke dingen 
buiten het zicht van de leerkracht. Het is 
voor een leerkracht vaak heel lastig om te 
zien wie niet lekker in de groep ligt of wie 
een buitenbeentje is. Met dertig leerlingen 
is het bijna ondoenlijk om alle relaties te 
kennen.”

Hoe ontstond het idee om een methode uit  
de ontwikkelingspsychologie in te zetten voor 
het onderwijs? “Dat kwam door Toon 
Cillessen, mijn promotor. Hij is ontwikke-
lingspsycholoog en werkt met name op het 
gebied van relaties tussen kinderen. Deze 
methodiek heet sociometrie en wordt al 
sinds 1920 gebruikt, leerkrachten kennen 
het vaak als sociogram. Dan moet je den-
ken aan vragen als: wie uit jouw klas vind 
je het aardigst, wie zijn je beste vrienden, 
wie uit je klas vind je minder aardig, wie 
uit je klas roddelen wel eens over anderen, 
over wie wordt er geroddeld, enzovoort.  
We doen alsof leerlingen zelf aan het 
observeren zijn. 

Kinderen vinden dat vaak erg leuk, ook 
omdat het een online vragenlijst is. 
Eindelijk mogen ze zeggen wat zij ervan 
vinden.”

Wat kun je met de resultaten? “Je ziet er 
vaak heel consistente patronen in. Als 
iemand hoog scoort op de vraag wie ande-
ren pest, dan is de kans groot dat hij ook 
hoog scoort op de vraag wie over anderen 
roddelt of anderen wel eens duwt of slaat. 
Leerkrachten herkennen dat beeld natuur-
lijk ook. We horen vaak dat zij het fijn vin-

den dat bevestigd wordt wat ze eigenlijk al 
weten, maar dan door hun eigen klas. Met 
deze extra informatie kunnen ze gerichte 
actie ondernemen. Leerkrachten zijn vaak 
erg goed in het herkennen van agressief 
gedrag, maar dat kinderen teruggetrokken 
zijn of gepest worden, is veel moeilijker te 
zien. Dat is per definitie vaak onzichtbaar.”

Wat deed de nieuwe klasindeling met het 
sociale klimaat in de klas? “Dat werd ook 
beter. Pesten of gepest worden neemt vaak 
toe tijdens het schooljaar, doordat kinde-
ren elkaar beter leren kennen en meer 
gelegenheid hebben gehad om elkaar te 
pesten. Maar wij zagen dat deze natuurlijke 
toename wegbleef. In klassen waar we 
niets hadden veranderd, nam het pesten 
wel toe. Ook teruggetrokken gedrag van 
kinderen werd veel minder. Deze kinderen 
hebben we bewust wat centraler in de klas 
geplaatst, zodat ze letterlijk meer opvallen.”

Doet de herindeling ook iets met de 
cognitie van kinderen? “Leuk dat  

je dit vraagt! Dat ga ik nu onder-
zoeken, samen met een aio uit 

Groningen. Er wordt soms gezegd dat als 
je bepaalde kinderen bij elkaar zet, ze van 

elkaar gaan leren. Dan gaat de cognitie ook 
omhoog. Maar uit onderzoek naar relaties 
tussen leeftijdsgenootjes blijkt dat je vooral 
leert van kinderen die je beste vrienden 
zijn, dus die je heel aardig vindt. Dat gaan 
we nu samenvoegen. Wat gebeurt er als je 
een kind naast iemand zet die hij aardig 
vindt, maar die net iets slimmer is? We wil-
len het coöperatieve leren, dat in de onder-
wijswereld prominent is, combineren met 
het leren als je elkaar aardig vindt. Deze 
kinderen zetten we letterlijk bij elkaar in 
een groepje. We verwachten dat kinderen 

vooral van elkaar leren als ze 
positief over elkaar denken.” 

Zoeken kinderen sowieso niet 
vaak vriendjes uit met een ver-
gelijkbare cognitie? “Ja, kinde-
ren die elkaar aardig vinden, 
lijken over het algemeen ook 

iets meer op elkaar in termen van cognitie. 
Maar dat betekent niet dat ze niet van 
elkaar kunnen leren en cognitief vooruit 
kunnen gaan. Wij proberen wel onder-
scheid te maken tussen cijfermatig vooruit-
gaan en vaardigheden zoals werkhouding, 
aandacht, concentratie en planning. Die 
variëren veel meer tussen kinderen. Wij 
denken dat daar nog winst valt te boeken. 
Maar daarvoor zullen we eerst moeten 
onderzoeken in hoeverre kinderen écht  
op elkaar lijken. Dat is nog weinig onder-
zocht.”

Willen jullie cognitie op den duur ook in de 
tool opnemen? “Dat hoop ik wel en dit is 
een eerste aanzet. We hopen de vragenlijst 
op termijn ook aan te vullen met vragen 
over cognitie, dat is heel mooi te integre-
ren. We gaan de vragenlijst sowieso nog 
uitbreiden. We meten nu thema’s als 
agressie, vriendschappen en prosociaal 
gedrag, dus hulpvaardigheid en samen-
werking, maar willen ook vragen opne-
men over andere thema’s die leerkrachten 
belangrijk vinden. Ideaal is dat een leer-
kracht de tool helemaal naar eigen 
 behoeften kan invullen.” 

“Dat kinderen teruggetrokken 
zijn of gepest worden, is vaak 
onzichtbaar”
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Iemand die zoveel 
kan eten, drinken en 
roken, mag in mijn 

ogen niet dood
gaan. Umberto Eco 

heeft me nu dan 
toch, waarschijnlijk 

voor het eerst, 
teleurgesteld.

René ten Bos is hoogleraar Filosofie 
van de Managementwetenschappen

column de levenslessen van umberto eco

Een paar weken geleden overleed op 84jarige 
leeftijd de Italiaanse schrijver Umberto Eco. Ik heb 
altijd gedacht dat hij onsterfelijk was. Iemand die 
zoveel kan eten, drinken en roken, mag in mijn 
ogen niet doodgaan. Hij heeft me nu dan toch, 
waarschijnlijk voor het eerst, teleurgesteld.
Om me over die teleurstelling heen te zetten,  
heb ik me afgevraagd wat we van Eco kunnen 
leren. Ik kom tot de volgende levenslessen:

1 Je kunt fantasie heel goed met realisme combine
ren. Hoewel hij zijn hele leven geïnteresseerd 
bleef in de menselijke verbeelding, iets wat bij
voorbeeld prachtig tot uiting komt in zijn boek 
over imaginaire landen en plaatsen, is Eco nooit 
een feitenontkenner geweest. Ik geloof stellig 
dat hij gebrek aan realisme een vorm van cynis
me vond. Nergens blijkt dat duidelijker dan in 
het eerste essay van ‘Kant en het vogelbekdier’, 
waarin hij de vloer aanveegt met Friedrich 
 Nietzsche’s gedachte dat de waarheid niets 
anders is dan een ‘heirschaar van metaforen  
en metonymia’s’. Eco moest niets hebben van 
wat filosofen ‘deconstructie’ noemen.

2 Het is van groot belang dat je je beperkingen kent. 
In alle opzichten was Eco een veelvraat, niet 
alleen in restaurants, maar ook in bibliotheken. 
De gedachte dat hij ons iets over beperkingen 
zou kunnen leren, is daarom paradoxaal. Ik heb 
me bijvoorbeeld altijd afgevraagd waarom zo’n 
groot schrijver geen gedichten heeft gepubli
ceerd. In een interview bekende hij echter dat 
hij een beroerd dichter was. Als adolescent  
had hij het wel geprobeerd, maar veel meer  
dan ‘geestelijke masturbatie’ had dat nooit 
opgeleverd. 

3   Je moet niet bang zijn als je je tijd verlummelt. 
Zelden heb ik een intellectueel zo openhartig 

over zijn televisieverslaving horen spre
ken. Natuurlijk weten we dat Eco 

prachtig over tv en massamedia 
geschreven heeft. Er zal dus ook 

wel iets van professionalisme 
in het geding zijn geweest. 

Maar Eco was ook een echte 
fan. Vooral van politieseries, 

die in de jaren zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw 
populair waren: Starsky 
and Hutch, Miami Vice en 

Colombo. Wie kent die series eigenlijk nog? Ik 
weet wel dat Eco mij ertoe heeft aangezet om 
volmondig te erkennen dat ik een grote fan ben 
van de Duitse politieserie Tatort.

4 Soms moet je erkennen dat de film beter is dan het 
boek. Eco’s bekendste boek is natuurlijk In de 
naam van de roos, maar ik heb dat altijd een wat 
moeilijk boek gevonden. Met name de ellenlange 
beschrijvingen in de openingspassages van het 
klooster waar William van Baskerville een moord 
moet oplossen, stonden me tegen. Pas door de 
verfilming, met Sean Connery in de hoofdrol, 
kreeg ik in de gaten dat de roman in feite een 
zeer fijnzinnig filosofisch pleidooi voor empi
risme is. Dit is natuurlijk geheel in lijn met de 
eerste levensles.

5 Je moet je niet te veel zorgen maken over je gezond
heid. Eco doet me altijd een klein beetje denken 
aan Monsieur Creosote, de kotsende veelvraat 
uit de beroemde Monty Pythonfilm The Meaning 
of Life. Een klein beetje, want drank en voedsel 
savoureren was niet de grootste competentie van 
Creosote en ik verdenk Eco ervan dat hij dat wel 
goed kon. Niettemin kon hij zichzelf ook onpas
selijk eten. Matiging vond hij vermoedelijk te 
kleinburgerlijk. De grote gezondheid was voor 
hem dat je je niet om je gezondheid bekommert. 

6 De middeleeuwen zijn fascinerend. Nog steeds 
staan de middeleeuwen als duister bekend, maar 
wie Eco leest en herleest, zal merken dat van 
duisternis geen sprake kan zijn. In zijn handen 
wordt zelfs Thomas van Aquino (12251274), over 
wie hij een belangrijk proefschrift schreef, een 
mooie en esthetische schrijver. Meer in het 
algemeen zag Eco de middeleeuwen als een 
 verlichte periode. 

7 Je kunt heel goed linkse opvattingen hebben en 
gelukkig zijn. Eco straalde alles uit wat beschaafde 
mensen tegenwoordig fijn vinden: hij was voor 
Europa, beschouwde de kerk als een soort maffia, 
was voor gelijkberechtiging van vrouwen en 
homo’s, steunde kunstenaars en andere armoe
zaaiers, enzovoorts. Eco was dus LINKS. En toch 
is hij nooit ongelukkig geweest. Dat is iets waar 
alle linkse mensen, die van nature een hang naar 
nurksheid hebben, een voorbeeld aan kunnen 
nemen. 

Zeven levenslessen van een mooie man, die nooit 
vergat dat de ware kern van zijn werk filosofisch was. 
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De terugkeer 
van de grens
Wat is belangrijker: veiligheid of gelijkwaardigheid?

Voor Europeanen was de grens al bijna een relikwie. Totdat 
oorlogen in Syrië en Eritrea miljoenen mensen in beweging 
brachten. “Grenzen zullen nooit verdwijnen”, zegt Henk  
van Houtum, hoofd van het Nijmegen Centre for Border 
 Research. Maar de huidige grenzen  discrimineren “op basis 
van God en munt”. Hij pleit voor een principieel debat 
over het waarom van de grenzen.
tekst: piet-hein peeters | illustratie: miesjel van gerwen
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Veiligheid dus. “Je creëert een afstand, een verschil in de 
ruimte. Dat geeft een identiteit. Begrenzen creëert een 
gemeenschap, iets waar je bij kunt horen, waar je je bij 
thuis voelt.”

Dat zijn belangrijke zaken voor mensen. “Heel belangrijk. 
Daarom zullen grenzen ook nooit verdwijnen. Daarom 
hebben we er ook politiek debat over. Over gemeen-
schappelijke identiteit, over veiligheid en over de mate 
van comfort die we onszelf en anderen willen bieden. 
En vanuit onze drang tot ordenen ontstaat een admini-
stratie, een wens tot soeverein bestuur. Iets wat ervoor 
zorgt dat we veiligheid hebben en identiteit, een vorm 
van gezag dat die administratie uitvoert. Daardoor krijg 
je niet alleen territoriale afbakeningen, maar ook gren-
zen op papier, een bureaucratie.”

Een grens is er om anderen buiten te houden. “Nee, niet 
alleen. Een grens is ook een opening, iets waar je over-
heen kunt gaan. Als je voorbij de grens gaat, ontstaat  
er een contact met iets anders. Daar waar iets eindigt, 
begint ook iets nieuws, zoals de filosoof Heidegger al zei. 
De huidige discussie over de herinvoering van grenzen, 
toont deze gespletenheid van de grens. Enerzijds willen 
we migratie beheersen, van ons weg houden, anderzijds 
is er een groot verlangen om naar buiten te gaan, om 
niet begrensd te worden. Te veel gemeenschap werkt 
verstikkend. Als we begrensd worden, worden we boos. 
We willen reizen, handelen. Informatie moet mondiaal 
beschikbaar zijn en wel nu. Op tal van vlakken zijn we 
heel erg ‘naar buiten’ gericht, heel erg ontgrensd.”

openheid
In de mailwisseling voorafgaand aan het interview 
schreef Van Houtum dat de vraag of er wel of geen 
grenzen moeten zijn ‘minder interessant’ is. Grenzen 
zijn er altijd. Tussen landen, tussen gemeenten, tussen 
wijken. Meer en minder zichtbaar, meer en minder 
 formeel. De grens tussen Duitsland en Nederland mag 
dan niet meer bewaakt worden, dat wil niet zeggen dat 
de grens van Nederland niet meer bestaat. Van Houtum 
benadrukt de in zijn ogen veel essentiëlere vraag: hoe 
open is een grens. Kun je er van beide kanten overheen? 
Een grens is in zijn ogen potentieel discriminatoir.

O
p loopafstand van de 
 werkkamer van politiek 
geograaf Henk van Houtum 
ligt Heumensoord, de veel
besproken opvanglocatie 

voor vluchtelingen. Het is 15 februari, in de 
afgelopen week opperde VVD-fractie voor-
zitter Halbe Zijlstra om de Nederlandse 
grenzen weer te gaan bewaken en zo de 
vluchtelingenstroom te beperken. Tussen 
Turkije en Griekenland gaat de NAVO 
patrouilleren om mensen die vanuit Turkije 

met boten de oversteek proberen te 
maken, terug te sturen. 
Wie tegenwoordig ’s zomers op vakantie 

gaat in Europa kan aan zijn kinderen 
maar moeilijk uitleggen  
dat je vroeger bij ieder land 
moest stoppen, maar de 

grens maakt een rumoerige 
comeback. Hoewel. De behoefte 

aan begrenzen is diep in  
ons geworteld, vertelt 
Van Houtum. “Al in  
de oudheid werden  

er grenzen gemaakt, de 
Romeinen deden het, in 

de middeleeuwen zag 
je muren en forten, 
we zullen het altijd 

blijven doen.”

Waarom? Wat biedt een grens  
aan mensen? “Het geeft een idee  

van comfort. Het Latijnse woord 
Confortare betekent het zich versterken en 
het zich gemakkelijk maken. Het idee dat  
je je kunt afsluiten van de wereld, de deur 
dicht kunt doen, doet je goed.”
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“Bij de vraag wie wel en wie geen toegang heeft, wordt 
verschil gemaakt. Dat is de kern. Op welke gronden 
gebeurt dat? Wij hebben het bijvoorbeeld nu over  
het opheffen van Schengen, over het op zee afgrende-
len van Griekenland, maar de belangrijkste en hard-
ste grens is dan al gehandhaafd, dat is namelijk de 
papieren grens. Hekken zijn zacht, want migranten 
vinden toch wel een weg, maar het papier is hard. 
Want dat bepaalt of je wel of niet regulier mag 
af reizen. De Europese Unie werkt namelijk met een 
positieve en een negatieve lijst. Inwoners van 135 
 landen op deze wereld mogen niet over deze grens  
op basis van hun geboortegrond. Als Syriër zie je  
een grote wereldkaart met heel veel kruisen erop. 
Omgekeerd mogen wij wel naar 175 landen.”

Een grens is dus geen gegeven, maar is  onderhandelbaar, 
veranderbaar. “Een grens is een continuüm tussen 
openheid en geslotenheid. Grenzen is eigenlijk geen 
zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord, een per-
manent gesprek. Door de sociale dynamiek die er altijd 
is, is een grens nooit af. Een grens betekent een voort-
durende introspectie: waar staan we voor, welk gezicht 
willen we voor anderen hebben, voor wie begrenzen we 
en waarom? Elke generatie, elke samenleving, maakt 
haar eigen grenzen, gebruikt daar ook weer andere taal 
voor. Wat voorheen gastar-
beiders waren, zijn nu mos-
lims.”

En de grens die we nu als 
EU hebben, sluit uit op 
basis van geboortegrond.
“Als je goed kijkt naar de 
landen die op de negatieve 
lijst staan, dan zijn dat 
armere landen, ontwikke-
lingslanden, moslimlan-
den. Wij als Europese Unie 
discrimineren anderen op 
basis van hun God en de 
kracht van hun munt.”

Of op basis van onze legitieme 
behoefte aan comfort. “Dat is 
wellicht begrijpelijk, maar als 
je dan een heel land, een hele 
groep over één kam scheert, 
dan is dat volgens mij discrimi-
natie. Stel, je komt uit Venlo  
en je wilt in Den Haag bijvoor-
beeld solliciteren als politicus, 
dan wordt er niet gezegd: je 
komt uit Venlo, dat mag dan 
niet. Zoiets is nationaal ver-
boden, het is het eerste artikel 
van de grondwet, maar voorbij 
de grens gebeurt precies dat:  
we discrimineren op basis  
van afkomst.”

Is niet discrimineren belangrijker 
dan comfort, veiligheid? “Het 
gaat over hoe we als mensen 
wereldwijd naar elkaar kijken. 
Iedereen is moreel gelijkwaar-
dig. Je moet naar het individu 
kijken en mensen niet veroor-
delen op grond van afkomst of 

geboortegrond. Als we dat idee verlaten,  
ga je terug naar apartheid of racisme,  
dan verlaat je het basisprincipe van een 
democratie.”

En dat gaat boven veiligheid, boven identi-
teit? “Laten we in ieder geval constateren 
dat in het publieke debat een gesprek hier-
over niet gevoerd wordt. We gaan er nu  
van uit dat discriminatoire afgrenzing van-
zelfsprekend is. Het gesprek over waarom 
we begrenzen, voor wie, wie we uitsluiten, 
tegen welke prijs voor anderen en voor ons, 
is er niet. Laten we dan een principieel 
debat voeren. Is er een spanning tussen 
morele gelijkwaardigheid en veiligheid, 
tussen welvaart en open grenzen en, zo  
ja, hoe gaan we met die spanning om?”

nimby
Voor de duidelijkheid, voor Henk van 
Houtum zelf is de uitkomst van die moge-
lijke discussie helder. “Apartheid zou ik 
nooit willen verdedigen.” En: “Zoals we 
het nu doen, zijn we niet veel beter dan 
een feodaal stelsel. Eigenlijk lijkt het nu 
alsof wij in een andere klasse zijn geboren, 
wij hebben blauw bloed, zij niet.” Maar  
los van het principiële argument meent  
hij dat ook om meer praktische redenen 
gelijkwaardigheid van mensen het ver-
trekpunt in de  discussie over de open- 
heid van grenzen zou moeten zijn. 
“Kijk naar wat er nu gebeurt. Je ziet nu in 

Henk van Houtum
Henk van Houtum is hoofd van het Nijmegen Centre for 
Border Research en universitair hoofddocent Politieke 
geografie en geopolitiek. Daarnaast is hij parttime hoog
leraar Interdisciplinary Border Studies aan de University 
of Eastern Finland en parttime onderzoekshoogleraar 
Geopolitics of Borders aan de Universiteit van Bergamo. 
Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op de 
relatie tussen internationale economie en politieke 
 grenzen. Zijn talrijke boeken en publicaties gaan met 
name over Europees grensbeleid, migratie, vluchtelingen, 
cartografie en armoede. Van Houtum is een veelgevraagd 
commentator in de media en schrijft veelvuldig essays 
en opiniestukken voor kranten en magazines, zowel 
 nationale als internationale. Verder is hij columnist voor 
De Gelderlander en Volkskrant.nl, en eerder voor De Groene. 
Onlangs presenteerde hij in de Volkskrant een tienpunten
plan voor een ander grensbeleid. Binnenkort komt zijn 
nieuwste boek uit, geschreven met hoogleraar Leo 
 Lucassen: Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie 
(Atlas Contact). Zie ook www.henkvanhoutum.nl.
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de  huidige vluchtelingencrisis een domino-
effect aan grenzen ontstaan. Mensen krij-
gen geen visa en proberen dus via andere 
routes binnen te komen. Die landen zeg-
gen: ‘Dat kunnen we niet aan, het is in 
Europees perspectief niet solidair dat wij 
dit alleen moeten oplossen, wij laten ze 
door.’ Waarna er weer op andere plekken 
hekken neer gezet worden. En er nu zelfs in 
de Noord-Europese landen grenscontroles 
heringevoerd worden. Het is een geopolitiek 
spel van nimby-effecten.”

De prijs van de angst voor het verlies. “Dat 
zien we al twintig jaar, dat mensen zodanig 
verkrampen dat niet alleen anderen worden 
uitgesloten door het opwerpen van grenzen, 
maar dat we onszelf ook insluiten. Nog 
hogere hekken, nog hogere muren in de 
hoop dat we daarmee onze angst verklei-
nen. Maar de angst wordt juist groter.  
Je ziet steeds minder wat er aan de andere 
kant is. We werpen grenzen op om ons 
comfort te beschermen en als gevolg daar-
van neemt ons comfort af en de vrees juist 
toe. De terugkeer van de grenzen is letter-
lijk ook het gezicht van hoe onze beschaving 
ervoor staat.”

Maar de grens is toch ook beschermend? 
Tegen mensen die andere normen over 
 onderlinge verhoudingen in een samenleving 
hebben, tegen mensen voor wie een veel lager 
uurloon dan bij ons al veel is? “Hebben we  
zo weinig vertrouwen in onze eigen over-
tuiging? In ons eigen politieke systeem? 
Vergeet niet dat dit xenofobe beleid hele-
maal niet zo oud is. De lijst met ‘negatieve’ 
landen is er pas sinds 2001, sinds de aan-
slagen in de Verenigde Staten. Het is overi-
gens niet alleen een moreel argument, er  
is ook een praktisch argument voor vrijer 
verkeer van mensen. Volgens vele deskun-
digen zijn open grenzen juist het beste voor 

de economie, die zou gigantisch groeien, 
juist omdat mensen dan komen en dan 
weer gaan.”

Gaan arbeidsmigranten werkelijk terug als er 
open grenzen zijn? “In ieder geval is er dan 
meer een komen en gaan. Maar ook in de 
Europese Unie met haar open grenzen is  
de migratie heel laag. Slechts een paar pro-
cent van de totale bevolking in de EU woont 
in een ander land. Ondanks de verwoede 
pogingen van de EU om deze migratie en 
mobiliteit - die het dus juist tegenhoudt 
aan de buitengrenzen - te stimuleren, ver-
huizen weinigen naar een ander land. Het 
eigen thuis blijft trekken. Je blijft niet weg 
van waar je je thuis voelt, je hebt je vrien-
den, je geschiedenis, je familie, je kent de 
plek. In Nederland woont zestig tot zeven-
tig procent van de mensen nog steeds in  
de gemeente waar ze geboren zijn. Gezien 
de hoge werkloosheid in Griekenland en 
Spanje zou je daar een grote uitstroom 
 verwachten, die is er niet. Of kijk naar de 
Bulgaren en de Roemenen, een aantal van 
hen kwam wel, maar ze zijn ook weer terug-
gegaan. De grens zou een welkom moeten 
zijn. Sterker, er waren in de tijd dat de 
grenzen besloten waren, naar schatting 
meer Bulgaren en Roemenen dan nu, 
alleen waren ze toen irregulier.”

utopisch
Gelijkwaardigheid als basis voor de dis-
cussie over migratiestromen. De grens niet 
als belemmering, maar als uitnodiging. In 
het besef dat jaarlijks slecht twee, drie pro-
cent van de wereldbevolking op pad gaat 
en dat dit aantal al decennia  stabiel is. En 
in de wetenschap dat arbeidsmigratie een 
positief effect heeft op de  economie. Het 
klinkt logisch wanneer  
je Van Houtum hoort,  
maar in het huidige 

 maatschappelijk klimaat ook politiek irreëel.
“De huidige crisis toont het failliet van het 
Europese systeem. Je kunt het probleem niet 
oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat 
het probleem gecreëerd heeft. Dat wist 
Einstein al. De belangrijkste politici zijn 
nog steeds nationaal gekozen omwille van 
nationale belangen, dus menen ze dat volk 
te moeten representeren. En kiezen ze voor-
al nationaal belang en nationale oplossin-
gen. Er is nog te weinig een Europees, laat 
staan een werelds perspectief op grenzen 
en bestuur, terwijl er door de ontwikkeling 
van onze wereld steeds meer sprake is van 
mondiale problemen.”

Die situatie lijkt utopisch, dat is niet 
 hoop gevend. “Hierover is een intensieve  
en levendige discussie gaande op hoog 
wetenschappelijk niveau, en ook binnen 
non-gouvermentele organisaties wordt  
er veel over gesproken. Met de huidige 
migratiestroom wordt de urgentie van  
deze discussie des te duidelijker. In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw had niemand de 
huidige Europese Unie voorzien, dat het 
nooit meer oorlog zou zijn, dat er grenzen 
zouden verdwijnen. Dat is allemaal wel 
gebeurd.” 
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Radboudonderzoekers en collegae onder aan
voering van hoogleraar kunstgeschiedenis Jos 
Koldeweij staan aan de wieg van de expositie 

over Jeroen Bosch. Het is dankzij hun jaren
lange werk dat Den Bosch de nog nooit eerder 

 getoonde verzameling van werken van Bosch 
bij elkaar heeft kunnen brengen. Een beeld
verhaal van een bijzondere tentoonstelling, 

met toelichting van Jos  Koldeweij over de 
 magie van Bosch en zijn liefde voor de details.

kunsthistoricus

Finest hour
van een

fotografie: erik van ‘t hullenaar, bymarjo, marc bolsius, evert elzinga
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kunsthistoricus

Finest hour
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Hoogleraar Jos Koldeweij is initiator van 
het Bosch Research and Conservation Project 
(BRCP) dat de schilderijen en tekeningen van 
de schilder de afgelopen jaren onderzocht en 
opknapte. De Nijmeegse inbreng in het pro
ject is groot: de meeste leden van het negen
koppig team werken aan de Radboud Univer
siteit, zoals kunsthistoricus Mathijs Ilsink. De 
aan het project verbonden restaurator Luuk 
Hoogestede is alumnus van de universiteit. 
De afgelopen zes jaar hebben de onderzoe
kers het grootste deel van de schilderijen en 
tekeningen van Jeroen Bosch kunnen bestu
deren, met onderzoekssessies in onder meer 
Venetië, Lissabon, Washington, Parijs en 
Madrid. 
In ruil voor onderzoek en restauratie waren 
sommige van de grootste musea in de wereld 
bereid hun Bosch af te staan voor de tentoon
stelling, met een klinkend resultaat: nooit 
eerder is zo veel werk van Bosch bijeenge
bracht (17 schilderijen van het oeuvre van 24, 
plus 19 van de 20 tekeningen). Normaal han
gen de werken in musea als het Louvre in 
Parijs, het Prado in Madrid en het Metropoli
tan Museum of Art in New York. Nu zijn ze 
weer in de plaats waar de schilder woonde, 
werkte en vijfhonderd jaar geleden stierf.

Noordbrabants Museum: Overzichtstentoon
stelling Jheronimus Bosch  Visioenen van een 
genie. Tot en met 8 mei, dagelijks open van 9.00 
tot 19.00 uur. 
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De dood van een vrek
“Dit is wat Bosch steeds doet: Hij laat 
ons kijken en zadelt ons intussen op 
met het dilemma: hoe ga ik zelf door 
het leven? Kies ik voor goed of kies ik 
voor slecht? Slecht is leuker, lekkerder, 
vrolijker, maar is niet verstandig. En 
dan beeldt hij die gigantische hel af, 
waarbij de kans vrij groot is dat we 
daar met z’n allen heen gaan.” 
“Als Rembrandt een schuttersportret 
maakt, dan moeten die mannen er 
goed opstaan, representatief, daar 
speelt de schilder dan mee en daarmee 
doorbreektie tradities. Maar hij heeft 
niet als Bosch een boodschap die hij 
wil overbrengen, een moraliserend 
doel.”  
“Veel onderzoek naar zijn werk gaat 
eindeloos van detail naar detail waar
door je de betekenis van het geheel uit 
het oog verliest. Dat is jammer. Zijn 
schilderijen gaan over het leven zelf. 
Hij vertelt het verhaal van de gang van 
de mensheid en tegelijk ook het ver
haal van elk individueel persoon.” 

De heilige Hiëronymus
“Kijk naar Hiëronymus. Die heeft zijn 
rode kardinaalskleed afgelegd en ligt 
in een wit hemd in het gras ligt. De 
vrome christen en naamgenoot van 
Bosch, bidt, geflankeerd door vreem
de vruchten, een katachtig wezen en 
een uil. Kijk naar die stip bij het meer. 
Als je dit uitvergroot – en dat hebben 
we natuurlijk gedaan – dan zie je een 
vrouwtje dat de witte was aan het 
doen is. Ze legt het wasgoed te dro
gen op het gras. Mooi hoe Bosch 
nadenkt over zo’n voorstelling. Zo 
van: hij smetteloos, zij smetteloos.  
En wat bij de restauratie nou tevoor
schijn kwam, was dat tweede uiltje 
daar, dat nog niemand had gezien en 
dat gluurt naar de andere uil, die ons 
weer aankijkt. Heel typerend voor 
Bosch: dat spel van kijken en bekeken 
worden. Bijzonder toch?”

tekst: martine zuidweg
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Hooiwagen
“Je moet Bosch’ schilderijen niet bekijken, je moet ze lezen. Zeker de 
 drieluiken. Neem de landloper met de rugkorf op de gesloten luiken van  
De Hooiwagen. De man staat symbool voor de mens op zijn levenswandel. 
Sla het drieluik open en dan is daar op het middenpaneel ineens de immense 
hooiwagen die wordt voortgetrokken door duivelse monsters en staat voor 
aards bezit. De non, de pater, iedereen probeert hooi mee te grissen.”

Den Bosch
“Als Bosch in Antwerpen of Brugge was opge
groeid, waar de grote ateliers waren, dan had hij 
zich nooit zo los kunnen maken van de traditie, 
dan hadie meer in de pas moeten lopen. Jeroen 
Bosch werkte in Den Bosch een artistiek isole
ment, hij had alle ruimte om zich te ontwikkelen 
en niemand legde hem een strobreed in de weg. 
Dat verklaart waarschijnlijk zijn stijl, die spon
taan en gedurfd is. Hij schildert creaturen die in 
zijn tijd nog nooit iemand had geschilderd.”

foto: marcel glaudemans
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boekenbon

   Aan de slag

‘W
eer een stage, we 
willen echt werk’. 
En: ‘Veel jongeren 
werken voor nop’. 
Zomaar een paar 

krantenkoppen uit januari, uit Het Parool 
en Trouw. Aanleiding is de opening van een 
speciaal meldpunt van de jongerenafdeling 
van vakbond FNV, dat net afgestudeerden 
oproept hun verhaal te doen bij een ver-

Kwaliteitswerk voor een hongerloon

De massale toestroom van academici 
verleidt werkgevers tot hoge eisen en 
lage salarissen.  Uitbuiting ligt op de 
loer. Vakbond FNV heeft een speciaal 
meldpunt voor misstanden opgericht. 
Een rondgang langs deskundigen, met 
als casestudie de psychologen, van 
wie er ook veel in  Nijmegen zijn opge
leid. “De overheid moet veel strenger 
controleren op verdachte vacatures.”

moeden van uitbuiting. “Sommigen 
functioneren volledig als betaalde 
kracht, maar krijgen er niet voor 
betaald”, aldus Esther Crabbendam, 

voorzitter van FNV Jong.
De jongerenafdeling van de FNV weet  

van misstanden uit liefst zeven sectoren, 
waaronder architectuur en communicatie. 

Crabbendam denkt dat de misstanden nóg 
breder leven. “Het speelt in alle sectoren waar 

flink wordt bezuinigd, zoals de cultuur. Denk aan 
constructies waarbij vijf betaalde banen worden 

vervangen door zes stageplaatsen.”

meldpunt voor uitbuiting
FNV Jong opende het meldpunt na signalen dat  
steeds meer jongeren niet eens meer kans maken op 
een  startersbaan, maar eerst een of meerdere stages 
moeten lopen. Crabbendam: “Uit ons meldpunt blijkt 
ook nog eens dat deze jongeren precies hetzelfde werk 
doen als hun collega’s, die wel gewoon een contract 
hebben.” Crabbendam spreekt van “onderbetaalde 
arbeidskrachten” die op plekken zitten die bedoeld  
zijn voor starters, plekken die “door deze schijn-
constructie verdwijnen”. 
De eerste resultaten van het meldpunt illustreren  
de door FNV Jong gesignaleerde misstand: 7 op de 10 
melders met een zogeheten ‘werkervaringsplek’ (wep) 

tekst: lydia van aert en paul van den broek | illustratie: xf&m

voor een
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   Aan de slag
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doen werk dat niet verschilt van dat van 
hun betaalde collega’s. Ook zegt 90 pro-
cent dat hun werk geen leeraspect heeft, 
wat eigenlijk zou moeten om van een sta-
geplaats te kunnen spreken. Crabbendam: 
“Een stage is voor studenten om praktijk-
ervaring op te doen tijdens hun studie,  
niet voor werkgevers om goedkope arbeids-
krachten in te zetten.” En het kan goed-
koop, zo toonde tv-onderzoeksprogramma 
Monitor aan in januari: een psychologe die 
volwaardig werk deed, kreeg een wel heel 
schamel maandsalaris: een boekenbon  
van 12,50 euro. In sommige gevallen is zelfs 
een reiskostenvergoeding te veel gevraagd. 
Een sector die er volgens FNV Jong en 
Monitor met kop en schouders boven uit-
steekt, is de geestelijke gezondheidszorg. De 
zorgelijke situatie wordt bevestigd door het 

Nederlands 
Instituut van 
Psychologen 
(NIP) en de 
Nederlandse 
Vereniging 
van Peda-
gogen en 

Onderwijskundigen (NVO). Lees even  
mee in hun recente enquête onder 1.000 
respondenten: 29 procent werkt als ‘wep’er’ 
(op een werkervaringsplaats), van wie 14 
procent geen enkele betaling krijgt en 54 
procent louter met een reiskostenvergoe-
ding wordt afgescheept. En dat terwijl 22 
procent volledig en 54 procent gedeeltelijk 
meedraait op de werkvloer. Worden zij uit-
gebuit? Ja, zo’n driekwart vindt van wel.

maatschappelijk onverantwoord
Hoe zit het in de regio Nijmegen? Ruud Meulenbroek, hoogleraar 
en onderwijsdirecteur bij psychologie, verklaart de misstanden op 
de arbeidsmarkt deels door de grote aanwas van alumni. Het leger 
werkzoekenden verleidt werkgevers immers tot hoge eisen en lage 
salarissen. Het probleem van jonge alumni is dat ze wel werk móe-
ten vinden. Zo wijst Meulenbroek op de specialistenopleidingen: 
die zijn erg in trek – vooral die tot GZ-psycholoog – en je kunt die 
alleen volgen als je een baan hebt, om het geleerde in praktijk te 
brengen. Elk jaar levert Nijmegen 250 nieuwe alumni in dit vak-
gebied, die strijden om 150 plaatsen voor een specialistenoplei-
ding. De wachtrij – landelijk inmiddels 6.000 mensen – noemt 
Meulenbroek “maatschappelijk onverantwoord” en onwenselijk 

Lotte van Helderen (25) studeerde 
 gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud 
Universiteit. Na haar master vond ze in 2015 
een werkervaringsplek bij een praktijk voor 
kinder en jeugdpsychologie. 
“Ik kreeg de tip via via. Ik heb mijn cv gemaild en na een gesprek  
mocht ik enkele maanden komen, onbetaald. Ik kreeg wel reiskosten
vergoeding. Na enkele weken meekijken, ging ik zelfstandig aan de 
slag. Dat was spannend: op papier lag de eindverantwoordelijkheid  
bij mijn werkgever, maar ík voerde de behandeling zelfstandig uit.  
Mijn baas zag de cliënten niet. Naast mij werkte er nog een andere 
wep’er. We kregen weinig tot geen begeleiding. Dat was net voldoende 
om elk één cliënt te bespreken. Het kon niet anders: iedereen in de 
praktijk had het ontzettend druk. Maar het werk vond ik geweldig.  
Ik kwam elke dag moe, maar opgetogen en geïnspireerd thuis: dit  
was wat ik wilde. Dit was waarvoor ik ben opgeleid. 
Ik kwam rond door parttime administratief werk te doen. En mijn vaste 
lasten zijn laag: ik woon in een studentenhuis. Na enkele maanden 
hoorde ik dat we nog een paar maanden mochten blijven. Ik was blij: 
blijkbaar kán ik het! Voortaan kreeg ik de helft van mijn uren uitbe
taald, het minimumloon. Na die tweede periode kreeg ik te horen dat 
ik niet langer kon blijven. Mijn werkgever zei dat er niet genoeg geld 
beschikbaar was om iedereen aan te nemen. 
Enkele maanden later hoorde ik dat de praktijk enkele nieuwe wep’ers 
had aangenomen. Dat stak me: waarom was ik niet gebeld om terug te 
komen? De gevoelens zijn tegenstrijdig: enerzijds voel ik me uitgebuit, 
anderzijds was ik graag gebleven. En ik heb sympathie voor mijn werk
gever, het laatste wat ik wil is de praktijk aan de schandpaal nagelen. 
Het contact was en is goed. En door de transitie van de psychologische 
zorg tot achttien jaar naar de gemeentes, waren er enorme betalings
achterstanden. De praktijk had daardoor financiële problemen, terwijl 
de cliënten bleven toestromen. 
Ik wil nog steeds een baan als psycholoog, liefst met een opleidings
plek, maar het werkt demotiverend dat op elke vacature driehonderd 
reacties komen. Soms staat erbij dat je zonder drie of vijf jaar ervaring 
niet eens hoeft te reageren. Een oplossing voor het probleem? Ik denk 
niet dat er te veel psychologen afstuderen – kijk naar alle kinderen en 
volwassenen met ADHD, autisme en depressies –, maar wel dat het 
belangrijk is om tijdens je studie al meer ervaring op te doen. Een ver
lenging van de master van één naar twee jaar lijkt me een goed idee.” 
De naam Lotte van Helderen is gefingeerd.

voor de opleiding, die immers mede wordt 
beoordeeld op het welslagen van de alumni 
op de  arbeidsmarkt. 
Het Nederlands Instituut voor Psycho-
logen kent de problemen en adviseert 
werkzoekende psychologen niet zomaar 
een werkervaringsplaats te accepteren. 
Seline Roelofsen van het NIP wijst op de 
website van het instituut, met adviezen 
voor wie een werkervaringsplaats over-
weegt. “De belangrijkste tip: formuleer 
samen met de organisatie leerdoelen.  

“Liever doen ze een 
stapje extra, om zichzelf 
nog meer in de kijker te 

spelen bij hun baas”
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Dan kun je daarnaar verwijzen als je in  
de praktijk vooral productie draait en 
 weinig nieuws opsteekt.” 
Roelofsen hoopt vooral dat startende 
 psychologen voor zichzelf durven op te 
komen. “Ik zie veel onzekerheid, maar  
als afgestudeerd psycholoog kún je echt 
wel wat. Durf te onderhandelen over  
de arbeidsvoorwaarden van je wep.” 
Wat haar betreft snijden werk gevers 
zichzelf in de  vingers als 
ze wep’ers inzetten om 
gratis de wachtlijsten 
weg te werken. “De psy-
chologen die nu afstu-
deren, zijn de therapeu-
ten van de toekomst. 
Het is zonde om die alleen diagnoses 
te laten stellen, omdat ze daar nu 

eenmaal al een aantekening 
voor hebben. Laat ze 

meekijken in het hele 
traject. Laat de nieuwe 

generatie leren van de 
oude, die straks met pen-

sioen gaat. Investeer in de 
toekomst van de geestelijke 

gezondheidszorg.” 
Doet de arbeidsinspectie dan niets? 
Die laat weten geen grond te hebben 
om zonder aanleiding werkgevers te 
controleren. En die aanleiding blijft 
uit. Want wep’ers kijken wel uit om 

een klacht in te dienen over een orga-
nisatie waar ze dolgraag aan het werk 

willen. Liever doen ze een stapje extra, 
om zichzelf nog meer in de kijker te spe-

len bij hun baas. 

numerus fixus
Een probaat middel om vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen en 
misstanden weg te werken, is het indam-
men van het aantal alumni. Een numerus 
fixus dus, die voor psychologen een aantal 
jaren heeft bestaan, maar twee jaar geleden 
weer is afgeschaft. Jammer, vindt de 
Tilburgse hoogleraar Arbeidsmarktstudies 
Ton Wilthagen. Een te grote aanwas werkt 
de flexibilisering van de arbeidsmarkt in  
de hand, nu al heeft zestig procent van de 

werkende jongeren een tijdelijk contract. “De onzeker-
heid die dat oplevert, werkt door in je hele bestaan:  
het kopen van een huis, gezinsplanning. Dat maakt  
het extra ingrijpend als je al bij je opleiding zogezegd 
‘verkeerd voorgesorteerd’ hebt, waardoor je kansen op 
de arbeidsmarkt beperkt zijn. Ik hecht veel belang aan 
kiezen met je hart, maar neem ook het gezond verstand 
mee.”
De Nijmeegse hoogleraar Meulenbroek ziet niks in 
herinvoering van de numerus fixus, in zijn ogen een 

paardenmiddel. “Want 
zo’n fixus straft ook 
studenten af die de 
kant op willen van 
arbeids- en organisatie-
psychologie of gedrags-
verandering.” Hij bepleit 

een fijnzinniger selectiesysteem, dat de Radboud 
Univer siteit in 2016 ook gaat invoeren bij gezondheids-
zorgpsychologie. Wie deze master wil volgen, wordt 
onderworpen aan een selectie op basis van cijfers, 
motivatie en interviews. “Vertegenwoordigers van de 
GGZ-instellingen in de regio zullen aanwezig zijn bij  
de interviews. Vanuit de praktijk kijken zij naar andere 
competenties dan wij.” De dalende uitstroom – naar 
verwachting van 250 naar 150 – kan de kans op een 
opleidingsplaats voor een Nijmeegse alumnus ver-
groten, denkt Meulenbroek. “De masterselectie zal 
immers vertrouwen wekken in de kwaliteit van onze 
afgestudeerden.” 

eigen verantwoordelijkheid
FNV Jong-voorzitter Crabbendam vindt dat de ver-
antwoordelijkheid van het onderwijs verder strekt  
dan selecteren. Studenten eerlijk voorlichten over wat 
hen in hun toekomstige werk te wachten staat, is haar 
devies. Daarom noemt zij de stages zo belangrijk, om 
studenten de kans te geven al tijdens de studie prak-
tijkervaring op te doen. De eerlijke voorlichting begint 
al bij scholieren. Crabbendam wijst op de voor oplei-
dingen verplichte ‘studiebijsluiter’, die aankomend 
 studenten moet informeren over hun baankansen.  
Die bijsluiter voor psychologie houdt de wortel voor 
dat liefst 86 procent van de alumni binnen anderhalf 
jaar na afstuderen een baan heeft op wo-niveau.  
In werkelijkheid is dat percentage 55. Foutje in de 
 berekening, die de makers van de studiebijsluiters 
 beloven te herstellen. In de huidige wildwestsituatie  
op de arbeidsmarkt voor jongeren heeft volgens 
Crabbendam ook de overheid een taak. “Die moet  
veel strenger controleren op ‘verdachte’ vacatures.” 

“De overheid moet veel 
strenger controleren op 
‘verdachte’ vacatures”
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Hoeveel 
toeval 
kan een 
mens aan?
Heel veel toeval kan een mens niet verdragen. 
Naarstig zoeken we naar houvast om het leven  
te stutten. Theologe Ellen van  Wolde breekt een 
lans voor het toeval. Met het boek Job in de 
hand onderzoekt ze onze verhouding tot het lot. 
“Niet om passief te ondergaan, maar om onze 
 ervaringen te verstreken.”
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tekst: bea ros | foto: bert beelen

E
en schitterend ongeluk. Zo 
omschreef documentairemaker 
Wim Kayzer ooit de mens. Niks 
geen goddelijk plan of noodzake-
lijke causaliteit in de oersoep, 

maar iets wat er net zo goed niet als wel 
had kunnen zijn. 
Dat is niet de manier waarop wij mensen 
graag over ons bestaan denken. Zelfs in  
een tijd waarin we niet meer geloven in 
Vrouwe Fortuna die aan haar rad draait of 
een Voorzienigheid die van bovenaf alles 
bestiert, kijken we het liefst naar ons leven 
als een rond verhaal waarin geen mus van 
het dak valt zonder reden. En als de dingen 
anders lopen dan verwacht, verzuchten we: 
waarom moet mij dat nou overkomen? 
Waarom hebben we zoveel behoefte aan 
samenhang en logische patronen en wan-

trouwen we het toeval? Het zijn vragen die 
theologe Ellen van Wolde bezighouden en 
die ze in haar diesrede (zie kader) centraal 
stelt. “We willen gebeurtenissen en ervarin-
gen oorzakelijk verklaren, maar we missen 
daarbij het onderscheid tussen wat we 
kunnen verklaren en waar we betekenis 
aan kunnen geven. In menselijke zaken 
gelden geen causale natuurwetten.  
De betekenis die we aan dingen geven,  
is altijd relatief, gebonden aan een 
 bepaalde tijd, cultuur of groep.” 

grilligheid van het lot
Waar de natuurwetenschappen helpen  
om natuurwetten op te sporen, reiken de 
geesteswetenschappen ons de hand bij het 
vinden van betekenissen – en troost. “De 
waarde van grote verhalen en teksten uit de 
geschiedenis is dat ze ons laten zien dat alle 
mensen worstelen met existentiële vragen 

en dat daarop verschillende 
antwoorden mogelijk zijn.” 
Van Wolde noemt het Bijbel-
boek Job als sprekend voor-
beeld. Het verhaalt over het 
gevecht van iemand die het 
eerst voor de wind gaat en die 
vervolgens zijn bezit en al zijn 
kinderen verliest en geteisterd 
wordt door ziekte. Toeval? Een 
wrede speling van het lot? Nee, 
Jobs lijden blijkt het gevolg van 
een weddenschap tussen God 
en de satan: stel mijn knecht 
Job maar op de proef en we zul-
len wel zien of hij alleen maar 
gelooft uit eigenbelang. “Een 
weddenschap alsof God dob-
belt over het lot van de mensen. 
Wie had kunnen voorstellen 
dat dat in de Bijbel staat.” 
Job slaagt voor de test. Hij zegt 
God niet vaarwel omdat deze 
hem niet beloont voor zijn 
goede gedrag, maar het knaagt 

wel aan Job: bestaat er dan 
geen rechtvaardigheid meer? 
Op een gegeven moment pikt 
hij het niet meer en roept hij 
God ter verantwoording. “Het 
boek Job nodigt ons uit na te 
denken over toeval en onze 
behoefte aan een logische en 
morele orde.” 
Waar Job blijft geloven in God, 
is in onze tijd de grilligheid van 

Want Hij ver-
morzelt mij door 
een onweder, en 
vermenigvuldigt 
mijn wonden 
zonder oorzaak. 
Job 9:17
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Toeval als motor in de 
wetenschap
Tot de 18e eeuw wrongen wetenschap
pers zich lenig in intellectuele bochten om 
toch vooral de noodzakelijkheid en teleologische 
aard van wereld en kosmos te bewijzen. De eerste 
barst kwam met Spinoza die zei dat het heelal 
 weliswaar noodzakelijk, maar ook zonder doel was. 
Darwin en Einstein deden er later nog een schepje 
bovenop door de mens als evolutionaire toevallig
heid en onze waarneming als feilbaar en relatief te 
ontmaskeren. Of zoals de Nobelprijswinnaar Steven 
Weinberg het formuleerde: ‘Hoe meer we van het 
universum begrijpen, hoe doellozer het schijnt.’ 
Maar hij voegde er meteen aan toe dat de vruchten 
van alle wetenschapsbeoefening dan weinig troost 
mogen bieden, de wetenschap zelf dat gelukkig wel 
doet. ‘Onze inspanning om het universum te begrij
pen is een van de weinige zaken die ons menselijk 
leven kan verheffen voorbij louter farce.’ 
Dat streven te begrijpen, om je als wetenschapper 
niet murw te laten slaan door dat betekenisloze 
 toeval maar je er juist door te laten uitdagen –  
dat vormde de inspiratiebron voor het boek The 
Challenge of Chance. Het idee ontstond toen enkele 
topwetenschappers van de Radboud Universiteit 
 tijdens een lunch te spreken kwamen over toeval  
en ontdekten dat dit in al hun domeinen een rol 
speelt. Als object van onderzoek, maar vooral ook 
als onderdeel van het proces van wetenschapsbeoe
fening. De historicus ziet liever een causale reeks 
gebeurtenissen dan een verzameling losse inciden
ten. De taalwetenschapper speurt naar verwant
schappen tussen talen, maar moet de veelzijdigheid 
van menselijke taal onder ogen zien. De sociale 
wetenschapper legt bloot dat statistieken minder 
betrouwbaar zijn in het blootleggen van causale 
relaties als we denken. Ja, zelfs de wiskundige kan 
zich vergissen in de hardheid (of willekeur?) van 
getallen. Het boek bevat dertien bijdragen (van in 
totaal twintig wetenschappers, de meesten van de 

Radboud Universiteit). Door 
zich te buigen over de rol van 

toeval bezien de auteurs van 
deze bundel hun eigen vak
gebied opnieuw of beter 
gezegd, van een afstandje, 

zodat ze de mechanismen – 
of mores – van betekenisge

ving bloot leggen. Om te begin
nen het begrip toeval zelf, zoals de 

filosofen Christoph Lüthy en Carla Rita Palmerino  
in de openingsbijdrage van het boek laten zien.  
De definitie van toeval verschiet voortdurend van 
kleur, vooral doordat haar tegendeel door de tijden 
telkens anders benoemd wordt: van lot tot en met 
natuurwetten. 
Hoe veelzijdig de bijdragen ook – over onder meer 
geluk en karma, het finetuningargument van bèta’s, 
genetica, ecologische systemen, what if history, ons 
causaliteitslievende brein en Romeins recht – ze 
hebben ook twee dingen gemeen. Allereerst het 
inzicht dat wat we toeval of causaliteit noemen, 
afhankelijk is vanuit welke context of schaal we 
ernaar kijken. Zo kan een willekeurige investering 
van een individu leiden tot de massapsychologie 
van een internetbubble. 
Ten tweede gebruiken wetenschappers door de 
 tijden heen toeval als verklaring, maar ook als keur
merk voor de onmogelijkheid van een verklaring. 
Zou bijvoorbeeld de holocaust zonder Hitler hebben 
plaatsgevonden? Of moeten we stellen dat het toe
vallige leven van deze man een keten van gebeurte
nissen heeft veroorzaakt? Zo houden toeval en cau
saal determinisme elkaar in een innige omarming. 
En precies die onduidelijkheid vormt de drijfveer 
voor onderzoekers, telkens weer opnieuw.
Klaas Landsman en Ellen van Wolde (redactie) | The 
Challenge of Change | Springer Verlag | Prijs: €60, | 
Tijdens de activiteiten van de Week van het Toeval: 
€15, | Lezersvoordeel: abonnees kunnen van 16 tot en 
met 20 mei het boek bestellen via de website voor 
€30,, incl. portokosten | www.ru.nl/weekvanhettoeval

het lot reden voor mensen om 
God juist overboord te zetten: 
“Veel mensen denken: als het 
zo moet, hoeft het voor mij 
niet. Of: in een God die zoveel 
ellende toestaat, kan ik niet 
geloven. Ze zetten God opzij, 
omdat hij zich niet houdt aan 
hun idee van wat rechtvaardig 
of noodzakelijk is. Ik vraag me 
af waarom we dat determin-
isme zo hard nodig hebben. 
Waarom willen wij toch zo 
graag dat er een te verklaren 
samenhang is in alles wat we 
tegenkomen en wat ons over-
komt? Waarom willen we zo 
graag dat het goede mensen 
goed gaat en het slechte mensen 
niet al te best vergaat?” Volgens 
Van Wolde is God niet de 
hoeder van het noodzakelijke 
verloop van de dingen. “Laten 
we over God liever spreken van 
may be dan should be.”

de waarde van 
 ervaringen

Niets is voorbestemd en alles 
toeval – dat er überhaupt zoiets 
is ontstaan als een mens even-
goed als de geboorte van die 
ene mens die jij zelf bent. 
Vragen als ‘waar kom ik van-
daan?’ en ‘waarom ben ik?’, 
krijgen daarmee frustrerende 
antwoorden. Hoe harder we roepen dat toeval niet 
bestaat – niet toevallig een geliefde slogan van nieuwe-
tijdsreligies als new age – hoe meer we onszelf een rad 
voor de ogen draaien. 
Van Wolde ziet dan ook meer heil in een andere vraag: 
gesteld dat ik er nu ben, wat doe ik met mijn leven? 
Dat heeft meer zin dan vragen waarom iets nou net jou 
overkomt. “Je kunt evengoed vragen: waarom over-
komt mij dit niet? Maar niemand stelt die vraag als het 
goed gaat in je leven. Je gaat pas nadenken als je in de 
problemen komt.”
Dit illustreert volgens Van Wolde de betekenis van 
ervaringen: we gaan erdoor nadenken, problemen 

zetten je leven even stil en kunnen je bewustmaken 
van je eigen perspectief. “Zelf helpt me daarbij de 
metafoor van fractals het meest: afhankelijk van de 
mate van inzoomen op iets – van nanodeeltjes tot en 
met de kust van Engeland – bouw je je patronen en 
structuren op. Op een bepaald niveau zie je een zekere 
samenhang of verklaring of oriëntatiepunten, maar op 
een ander niveau of ander moment kan er weer iets 
anders waar of nodig zijn.” 

de angstige burger
Als we ons niet kunnen beroepen op een hoger plan, 
komt het dus helemaal op onszelf aan. Kunnen we die 
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Week van het Toeval
Moet je als student je loopbaan precies van 
tevoren uitstippelen of kun je ook dingen 
aan het toeval overlaten? Is het toeval of 
het lot als twee kerngezonde ouders een 
zwaar gehandicapt kind krijgen? Wat bete
kent toeval in de wetenschap? Over deze 
thema’s en meer gaat het tijdens de Week 
van het Toeval. Initiatiefnemers zijn Ellen 
van Wolde (hoogleraar Bronteksten joden
dom en christendom) en Klaas Landsman 
(hoogleraar Mathematische fysica), die 
samen ook tekenden voor The Challenge of 
Chance (Springer Verlag 2016), een bundel 
met bijdragen van diverse wetenschappers 
over de rol van toeval in hun discipline:  
(zie pagina 37). De week start op maandag 
16 mei in Nijmegen met de Nacht van het 
Toeval en eindigt met een KNAWsym po
sium in Amsterdam op vrijdag 20 mei.  
De diesviering (19 mei) staat eveneens in 
het teken van toeval, met onder meer een 
diesrede door Van Wolde.

vrijheid wel aan? Natuurlijk wel, vindt Van Wolde. 
“Goed doen omwille van het goede en niet omwille 
van de beloning die je ervan verwacht. Waarom is  
dat niet voldoende?” Sterker nog, het is veel beter om 
de verantwoordelijkheid bij mensen zelf te leggen en 
niet bij God, een kerkelijk systeem of autoriteiten. 
Het is een les die onze samenleving ook in haar oren 

mag knopen. Al te 
ge makkelijk kijkt de 
burger naar de overheid 
als er iets misgaat. “Wat 
me heel erg opvalt, is de 
behoefte om een schuld-
ige aan te wijzen. Alsof  
er voor elk fenomeen 
iemand verantwoorde-
lijk gesteld kan worden. 

Daarmee omzeilen burgers de eigen autonomie: als ik 
een ander de schuld kan geven, ga ik vrijuit.”
Als we alles dichttimmeren met protocollen en alle 
 risico uit de samenleving willen bannen, kweken we 
calculerende en angstige in plaats van verantwoorde-
lijke burgers. “Laat mensen hun eigen verantwoordelijk-
heid nemen. Als er protocollen zijn, hebben mensen  
de neiging zich daar achter terug te trekken, ook de 
mensen die in eerste 
instantie zelf wel een diag-
nose wilden stellen, een 
bestuurlijke beslissing 
wilden nemen of een  
keuze wilden maken.”
De moderne burger gaat 
bovendien gebukt onder 
overspannen verwachtin-
gen: “Mensen noemen  
het recht als aan hun ver-
wachtingen wordt voldaan 
en toeval, lot of onrech-
tvaardigheid als het niet 
lukt – terwijl je moet start-
en bij een reële inschatting 
van je mogelijkheden.” 

god als toetssteen
Als er dan geen zekerheden 
zijn, waar vinden we dan 
houvast? Hoe ermee om te 
gaan als anders gaat dan je 
verwacht? Doe als Job, zegt 

Van Wolde. “Anders dan de 
kerk ons wilde doen geloven, 
gaat zijn verhaal niet over 
vroom aanvaarden en je lot 
accepteren, nee, het gaat over 
hoe je je verhoudt tot dat lot. 
Niet voor niets gaat Job een 
discussie aan met God. Van 
Wolde spreekt over God als 
toetssteen. “Niet in de stan-
daard christelijke opvatting 
van iemand die je berecht, dat 
is een product van determinist-
isch denken, maar God als een 
slijpsteen waaraan je je geest 
scherpt en waardoor je aan de 
slag kunt met de grote vragen, 
omdat je recht wilt doen aan je 
eigen ervaringen. Dan kun je 
nieuwe gebeurtenissen veel 
beter onder ogen zien. Dan 
hoeft niet alles een bedreiging 
te zijn en hoef je grenzen niet 
bij voorbaat dicht te gooien.” 
Van Wolde vindt onder meer 

antwoorden in Prediker. Jazeker, alles is 
ijdel. En alles wat geweest is, zal ooit weer 
zijn en alles herhaalt zich zonder duidelijk 
eind of doel. En toch. “Prediker komt tot 
de conclusie: gegeven dat er niets absoluut 
is, moet je het dus doen met het moment. 
Verwacht dan niet, zegt hij er steeds bij, dat 
dat absoluut geluk geeft, het geeft momen-
taan geluk. Dat vind ik een heel realistisch 
beeld.” Die actieve houding ziet ze bij 
Prediker ook. “Ook al is hij soms grenze-
loos pessimistisch, hij blijft er actief bij. Hij 
had ook kunnen zeggen: voor alles is een 
tijd, ach ja, nu oorlog, nu vrede, dan weer 
vluchtelingen, waarom zouden we nog iets 
doen? Terwijl hij vervolgens in zijn boek de 
vraag onderzoekt: wat kan ik, dat allemaal 
wetende, dan nog wèl doen?” 
God – of lot – als toetssteen. Laat het, zegt 
Van Wolde, iets zijn wat je triggert. “We 
kunnen niet één oplossing vinden, we heb-
ben al die verhalen en kunst en muziek 
nodig om ons elke keer uit te dagen na te 
denken en onze positie te bepalen.” Lees 
verhalen, bekijk kunst, luister naar muziek, 
denk na, ga in gesprek, beweeg mee, leef en 
besta. 

IJdelheid der 
ijdelheden, het 
is al ijdelheid. 
Prediker 1:2
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hovo
Voor alle cursussen en themadagen zie www.ru.nl/hovo

THEMADAGEN ‘DE GOEDE DOOD. DONDERDAG 19 MEI 
VAN 10.45-16.30 EN VRIJDAG 20 MEI VAN 10.45-15.30

Sprekers: Vincent Hunink, Marjolein Rikmenspoel,  
José Sanders, Wouter Schrover, Ton Vink, Annemarieke 
van der Woude. 

Euthanasie is sinds decennia een delicate kwestie. Mede 
door de spraakmakende documentaire over de Levens
eindekliniek begin dit jaar, met een in beeld gebrachte 
euthanasie op een vrouw met dementie, woedt het debat 
heviger dan ooit. Op de twee themadagen ‘De goede dood’ 
komt de spraakmakende strafzaakHeringa uit 2013 aan 
bod, over een zoon die zijn stiefmoeder hielp met sterven. 
Verder komt euthanasie in de literatuur aan de orde, en  
de aandacht ervoor in Nederlandse media.  
Eén van de sprekers is theoloog Annemarieke van der 
Woude, voormalig predikantverzorger in een verpleeg
huis. Sinds de oprichting van de Levenseindekliniek in 
2012, die bemiddelt in complexe euthanasieaanvragen, 
ziet zij het aantal bewuste levenseindes stijgen, met name 
onder nietterminaal zieken: demente en psychiatrische 
patiënten en mensen die hun leven als ‘voltooid’ beschou
wen. Van der Woude: “Wordt hun verzoek niet ingewilligd, 
dan blijven zij in leven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
uitbehandelde kankerpatiënten.” Bij deze groep spreekt 
Van der Woude liever van hulp bij zelfdoding dan van 
euthanasie, wat de emotionele gevolgen voor nabestaan
den heviger maakt. “De nabestaanden verdienen meer 
aandacht en steun, vanwege een ingewikkeld psycholo
gisch proces dat zij doorlopen. We mogen ook het besmet
telijke karakter van zelfdoding niet vergeten: zoiets mee
maken in de directe omgeving maakt kwetsbaar.”

Euthanasie in 
 perspectief 

uitgelicht

Beeld uit de docu
mentaire over de 
Levenseindekliniek 
(2015) THEMADAGEN | DONDERDAG 9 EN  

VRIJDAG 10 JUNI | PROF. DR. MARC  
DE KESEL

Kleine promenade in  
de geschiedenis van ons 
liefdesbegrip
Liefde: iedereen kent het, en 
toch is het moeilijk te zeggen 
wat het precies is. Marc De Kesel 
legt de blinde vlekken bloot in 
onze eeuwenoude fascinatie 
voor de liefde. 

THEMADAG | DONDERDAG 23 JUNI | 
DR. PETTY BANGE

Wereld en werk van 
 Desiderius Erasmus en 
Thomas More 
Uit niets bleek dat beide mannen 
na hun eerste ontmoeting in 
1499 met elkaar bevriend zouden 
raken. Hun leefomstandigheden 
waren zeer verschillend: More 
was geboren in een welgestelde 
familie, Erasmus was de onwet
tige zoon van een priester. 

ZOMERCURSUS | DINSDAG 28 
COLLEGE DAG EN WOENSDAG 29 JUNI 
EXCURSIEDAG | DRS. JORIS VAN 
 SLEEUWEN

Amsterdam: stedenbouw 
en architectuur, 1925-
2015
Een zomercursus over de 
 twintigsteeeuwse architecturale 
verrijzenis van Amsterdam: van 
Berlage tot en met Meyer en  
Van Schooten. Op de eerste dag 
de theorie, op de tweede dag 
kennismaking ter plekke. 

INTENSIEVE CURSUS | WOENSDAG  
29 JUNI, 6, 13 EN 20 JULI | DRS. NICO 
DIETEREN

Inleiding in de filosofie
Een cursus die in vier dagen een 
helder overzicht biedt van de 
geschiedenis van de filosofie.

agenda

THEMADAG | 30, 31 MAART, 1 APRIL | 
PROF. DR. PAUL VAN DER VELDE

Het leven van de Boeddha
Twee dagen aandacht voor het 
leven van de Boeddha en de 
boeddhistische leer naar aan
leiding van grote Boeddha 
tentoonstelling in Het Museum 
voor Volkenkunde in Leiden.

KORTE CURSUS MET LIVE UITVOERINGEN 
| 20 EN 27 MEI, 3 JUNI | FIE SCHOUTEN

Zwaargewichten uit de 
Duitse hedendaagse 
 muziek
De Duitse hedendaagse muziek 
is revolutionair, fascinerend  
en niet zelden onbegrepen.  
De cursus biedt een kennisma
king met drie zwaargewichten: 
Stockhausen, Lachenmann en 
Kagel.

REIS EN EXCURSIE | 26 APRIL COLLEGE-
DAG EN REIS VAN 9 T/M 12 MEI | DRS. 
JOOST LANGEVELD EN DRS. DAAN VAN 
SPEYBROECK

Vierdaagse reis naar Reims 
Een vierdaagse reis met twee 
overnachtingen in Reims, waarbij 
het bekijken van glasinlood 
samengaat met het beluisteren 
van orgelmuziek. 

CURSUS | 11 MEI T/M 8 JUNI | EXCURSIE 
15 JUNI | SJOERD WEVER

Klimaatverandering
Meer inzicht in het klimaat is 
nodig om de complexe gevolgen 
van klimaatverandering op aarde 
te kunnen doorgronden. 

THEMADAG | DINSDAG 7 JUNI |  
DRS. EVERT JAN OUWENEEL

Wereldreligies in een 
 vogelvlucht
Wat is het in religie, dat ze zowel 
een Osama bin Laden als een 
Desmond Tutu kan voortbrengen?
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exit paul van tongeren

‘Nietzsche 
verbindt mij met 
het christelijk 
denken’

tekst: bea ros | foto: duncan de fey
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M
et het emeritaat van Paul 
van Tongeren verdwijnt 
Nietzsche uit Nijmegen. 
De lege planken in Van 
Tongerens werkkamer zijn 

daarvan het tastbare bewijs. De bibliotheek 
die hij zo’n tien jaar geleden kreeg van een 
gepensioneerde Nietzsche-deskundige doet 
hij over aan een Leidse collega: een voor-
malige postdoc van hem en coauteur van 
het Nietzsche-woordenboekproject. “Best 
heftig om dat allemaal te zien vertrekken.”

Het lijkt me een aderlating voor de Nijmeegse 
universiteit. “Ik had het mooi gevonden als 
het in Nijmegen was gebleven. Ik vind het 
een beetje kapitaalvernietiging. Nijmegen 
heeft wereldwijd een naam in Nietzsche-
onderzoek, dat verdwijnt nu. Rond 2000 
heb ik een miljoen subsidie van NWO 
 binnengehaald voor het maken van een 
Nietzsche-woordenboek. We werken er nu 
met veertig mensen aan, verspreid over de 
hele wereld. We maken een uniek instru-
ment en krijgen daar zeer veel erkenning 
voor.” 

Wat behelst dat woordenboek? “Uit het hele 
vocabulaire van Nietzsche hebben we zo’n 
700 kernwoorden geselecteerd. We bestu-
deren elke plaats waar zo’n woord in zijn 
werk voorkomt: we beschrijven alle beteke-
nisnuances ervan, geven er een taalkundige 

Internationaal vermaard 
als  Nietzschedeskundige 
en nationaal erkend als 
ethicus met een typisch 
Nijmeegse inslag. Beide 
gezichten van Paul van 
Tongeren komen voort uit 
dezelfde bron. “Ik leerde 
van Nietzsche om als filo
soof het kwade geweten 
van de eigen tijd te zijn.”
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en begripsgeschiedenis van en een inter-
pretatie- en receptiegeschiedenis. Dat gaat 
nog decennialang duren. Maar goed, over 
het Goethe-woordenboek hebben ze vijf 
generaties gedaan.”

Wat boeit u aan Nietzsche? “Ik begon 
Nietzsche te lezen als theologiestudent.  
Ik had een enorme honger naar filosofie, 
volgde veel filosofiecolleges en vroeg men-
sen steeds wat ik moest lezen. Een vriend 
zei: als je dat zoekt, moet je Nietzsche 
lezen.”

Als je wat zoekt? “Ik zocht een tegenwicht 
tegen de theologie. Ik had er steeds meer 
problemen mee dat je allerlei dingen moet 
vooronderstellen en geloven om het te 
kunnen bestuderen. Dat leidde tot een 
existentiële crisis. Ik herinner me dat ik zat 
te werken aan systematische theologie, het 
traktaat La rédemption, mystère d’alliance 
van Jean Galot, en dat ik er plotseling  
geen woord meer van snapte. Ik raakte in 
paniek, het was werkelijk angstaanjagend. 
Het kwam doordat ik voortdurend die 
vooronderstelling van het geloof actief 
moest inbrengen om intellectuele trak-
taten te kunnen volgen. Ik zocht een 
 wantrouwige tegenhanger, een denken dat 
juist elke vooronderstelling wil ondergra-
ven. Daarvoor is Nietzsche heel geschikt.”

Hij biedt een tegenwicht dat u een leven lang 
nodig hebt? “Ik denk het wel. Sowieso heb 
ik het altijd nodig gehad om ook ergens 
anders te zijn, ook een andere stem te horen. 

Ik kwam eind 1977 naar Nijmegen, maar 
werd al snel ook bijzonder hoogleraar in 
Leiden. Later waren er een aanstelling bij 
de rechtenfaculteit, het Centrum voor 
Ethiek, een leerstoel in Leuven. Zodra ik 
maar één weg loop, krijg ik het benauwd. 
Dat heeft te maken met wat Nietzsche het 
kwade geweten van de eigen tijd noemde: 
een soort roeping van de filosofie om de 
eigen tijd met een zeker wantrouwen te 
bekijken.” 

Om vervelende vragen te stellen? “Ja. Daar  
is Nietzsche een goede leermeester in.  
Die stelt heel lastige vragen. Merkwaardig 
genoeg ben ik, naarmate ik meer Nietzsche-
specialist werd, meer gecommitteerd 
geraakt aan het christelijk denken. Zoals  
je in een gelovige context een radicaal 
ongelovige stem moet laten horen, moet  
je in een steeds meer areligieuze wereld de 
stem van het geloof laten horen.”

Heeft dat te maken met het kind en het bad-
water? “We zijn het geloof kwijt, maar ver-
geten dat die christelijke traditie ongeloof-
lijk belangrijke dingen heeft voortgebracht. 
Zo is autonomie, de vrije wil, feitelijk een 
uitvinding van Augustinus. Iets anders, en 
daar komt Nietzsche weer tevoorschijn, is 
dat onder die zogenaamde ongelovigheid 
het oude geloof gewoon doorgaat. Hij stelt 
dat God de naam is voor een principe van 
een ware werkelijkheid, van echte kennis. 
Dat principe is in de moderne wetenschap 
nog steeds gangbaar. Die zegt: je moet 
methodisch kijken zodat je achter de ver-
schijnselen de eigenlijke wetmatigheden 
van de werkelijkheid ziet. Hetzelfde geldt 
voor de moraal. Geloof in de christelijke 
traditie is: met zekerheid affirmeren wat je 

niet kunt weten en waarvan je ook weet 
dat je het niet kunt weten. Wij zeggen: we 
geloven heilig in de rechten van de mens 
die gefundeerd zijn op het onwankelbare 
fundament van de waardigheid van elke 
mens. Dat is puur geloofstaal. Dus het is 
niet alleen het kind met het badwater weg-
gooien, ook miskennen dat we zelfs het 
badwater niet kwijt zijn.”

Kwam daaruit ook het thema voort van uw 
afscheidsrede: dankbaarheid? “Ja. Het denken 
daarover begon toen ik een geboortekaartje 
ontving met daarop alleen: geboren, naam, 
gewicht, datum. Als je zelf kinderen hebt 
gekregen, weet je: dat is geen adequate uit-
drukking. Bijna iedereen die een kind 
krijgt, is overrompeld door wat er gebeurt 
en ervaart zoiets als dankbaarheid. Omdat 
de enige taal die we hadden om dergelijke 
ervaringen tot uitdrukking te brengen een 
religieuze taal was, gaan we die uit de weg. 
Met het gevaar dat daarmee ook de erva-
ringen zelf afsterven. Ik wil die redden van 
de ondergang - niet door de tijd weer religi-
eus te maken, maar door te kijken of we die 
ervaringen op andere manieren kunnen 
uitdrukken.”

Hoe verhouden uw ervaringen als katholiek 
zich tot wat u als filosoof betoogt? 
“Helemaal samenvallen doen ze niet.  
Dat is misschien ook weer een gedaante 
van nooit helemaal op één plek willen zijn. 
Ik zing of zeg in de kerk graag het Credo, 
maar begrijp er geen woord van. Als filo-
soof verbaast me dat. Wat ik doe als ik het 
Credo zeg of zing, is uitdrukking geven aan 
een worteling in een traditie en gemeen-
schap waarin ik me thuis voel. In die 
gemeenschap kan ik belangrijke noties 
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oppikken en proberen in filosofische ter-
men uit te leggen hoe die noties nog steeds 
werkzaam zijn in een cultuur die denkt ze 
niet meer te hebben. Er blijft een spanning 
tussen mijn argwanende denken en mijn 
gelovige toewijding, maar die spanning is 
juist vruchtbaar.”

Vanzelfsprekendheden pareren lijkt me een 
kernwoord voor u. “Dat is het kernwoord 
voor elke filosofie. Ik geef vaak de definitie 
van Godfried Bomans: vanzelfsprekend 
zijn de dingen waarover je niet nadenkt. 
Aangezien filosofie nadenken is, betekent 
het de dingen van hun vanzelfsprekend-
heid beroven.” 
Van Tongeren voert het gesprek over die 
vanzelfsprekendheden niet alleen met vak-
genoten, maar ook buiten de academie: in 
de krant, met publiekslezingen en debat-
ten, publiekscolleges op dvd en populair-
wetenschappelijke werken. “Als filosofen 

zich niet verstaanbaar weten te maken 
aan een bredere gemeenschap dan de 
vakgenoten, zijn ze volstrekt zinloos. 
We moeten in de samenleving het 
denken levend houden, vanzelfspre-
kendheden aan de orde stellen, het 
interpretatiekarakter van ons denken 
over de wereld steeds naar voren bren-
gen, interpreteren, verhelderen, pro-
blematiseren.”

Wat is uw erfenis aan de filosofie? “Mijn 
Nietzsche-onderzoek is internationaal 
erkend. Wat betreft de ethiek zijn mijn 
verdiensten vooral nationaal geweest. 
Ik heb een eigen gezicht aan de 
Nijmeegse ethiek gegeven. Waar de 
ethiek in Nederland vooral probleem-
oplossend is, heb ik een problemati-

serende ethiek ontwikkeld, niet gericht op recht en 
normen, maar op deugden. Die kenmerken van de 
Nijmeegse ethiek zijn in Nederland herkend en maat-
schappelijk productief gemaakt.”

Ze kwamen tot uiting in het door u in 1992 opgerichte 
Centrum voor Ethiek. Waarom bestaat dat niet meer? 
(Diepe zucht) “Het centrum was bedoeld om ethiek 
maatschappelijk in te zetten. Volgens mij is dat ook 
gelukt. We hebben opdrachten gedaan voor Binnen-
landse Zaken, de politie, het voortgezet onderwijs, 
woningbouwcorporaties, de Belastingdienst. Maar  
van de universiteit moest dat op een gegeven moment 
anders. Het heeft mij vreselijk dwarsgezeten dat ik 
zowel in gesprek met de toenmalige collegevoorzitter 
als in een poging tot gesprek met de decaan niet duide-
lijk kreeg wat men nou wilde. Er werd nogal grof gehakt, 
ik werd er afgehaald en mensen werden ontslagen.  
Ik heb mij heel sterk miskend en bedrogen gevoeld.  
Na een halfjaar kreeg ik een uitnodiging om een jaar 

Meest memorabele student “Ik noem geen namen, maar in 
het begin van de onderzoeksmaster had ik twee studenten met 
wie ik ontzettend goed en plezierig gewerkt heb. Zo zouden 
voor mij onderwijs en de relatie docent-student moeten zijn.” 
U als docent “Ik denk dat ik tamelijk veeleisend ben. Maar ze 
vonden mijn colleges ook inspirerend. Ik kan absoluut niet 
tegen desinteresse. Het gaat eigenlijk nooit om kennis. Het 
gaat erom na te denken op een manier die mensen zo raakt dat 
ze zelf gaan nadenken.” U als wetenschapper “Een filosoof die 
een bredere kring wil dan alleen vakgenoten. Ik heb een sterk 
historische interesse en ook een sterk filologische belangstel-
ling. Ik houd van precies lezen.” Finest hour “Ik noem er twee. 
Het moment dat ik een miljoen euro van NWO binnenhaalde 
voor het Nietzsche-onderzoek en het uitstapje met onze onder-
zoeksafdeling naar Sils Maria in Zwitserland, een van de mooi-
ste plekken waar Nietzsche gewoond heeft.” Diepste dal “Het 
opheffen van het Centrum voor Ethiek was echt moeilijk.” 
Leven na de Radboud Universiteit “Ik heb het college wel eens 
gevraagd waarom de universiteit mensen op hun 65e ontslaat. 
Kan ik eindelijk goed college geven, mag het niet meer. Ik zal 
ook genieten van wat ik niet meer hoef, slechte papers nakijken 
en zo. En mijn vrouw en ik zullen vaker naar ons appartementje 
in Toscane gaan.”

Foto’s van links naar rechts

1984 promotie Leuven | 1985 getuigedeskundige 

tribunaal voor de vrede | 1985 oratie Leiden | 

2009 aanbieding CEKUNbundel ter herdenking 

aan Kees Klop aan diens weduwe en PietHein 

Donner | 2011 In de bergen bij Sils Maria met de 

hele afdeling | xxxx lid van professoren wandel

club De Vogel Struys | 2013 wandelend bij Stellen

bosch hoor ik dat ik de Socratesbeker gewonnen 

heb | 2015 hulpje bij beeldhouwende dochter in 

Florence

naar het NIAS in Wassenaar  
te gaan. Het was goed om 
fysiek en mentaal op afstand te 
staan. Ik heb sindsdien, 2010, 
heel veel gepubliceerd en hele-
maal geen bestuurlijk-organi-
satorische taken gedaan, geen 
vergadering meer bezocht en 
daardoor weer veel plezier 
gekregen in mijn werk.”

Is het voor wetenschappers 
 lastiger geworden hun eigen  
weg te volgen? “Ja, we worden 
gedwongen in grote onder-
zoeksprogramma’s. Ik ben er 
heilig van overtuigd dat gees-
teswetenschappelijk onderzoek 
onvermijdelijk individueel is. 
Dat betekent niet dat je er niet 
vruchtbaar met anderen over 
kan praten, maar in een pro-
jectgroep telkens plannen 
schrijven en taken verdelen… 
Daar ben ik steeds sceptischer 
en cynischer over geworden. 
Als je kijkt hoeveel uur mensen 
investeren in het schrijven van 
dat soort etalagetaal, dat is 
schandalig, en slecht voor de 
universiteit. We moeten echt 
nadenken over wat we bedoe-
len met kwaliteit. Want het is 
werkelijk een pervertering dat 
we uit naam van kwaliteit alles 
in kwantiteit formuleren. Dat 
vraagt om bezinning.” 
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alumni
nieuws

RECHTSGELEERDHEID

Alumniborrel in Amsterdam
Op 21 april organiseert de 
 rechtenfaculteit haar jaarlijkse 
alumniborrel in Amsterdam in 
café Oliver’s (18.0021.00 uur). 
Enkele tientallen alumni komen 
bijeen om het Nijmeegse 
 netwerk te onderhouden. 
Aanmelden? Stuur een email  
naar alumni@jur.ru.nl. 

Actualiteitencursussen 
Al jaren een beproefd recept: 
drie uur onderwijs van topdocen
ten goed voor drie POpunten, 
tegen een prijs van slechts €85,. 
De middag, mede georganiseerd 
door het Centrum voor Post
academisch Juridisch Onderwijs 
(CPO), omvat vijf cursussen:
• Actualiteiten Arbeidsrecht 

door prof. mr. Leonard Verburg 
en mr. Femke Laagland

• Legal English: het gebruik van 
AngloAmerikaanse termino
logie in contracten naar 
Nederlands recht door mr.  
drs. Marja Slager

• Actualiteiten Ondernemings
recht door prof. mr. Claartje 
Bulten

• Actualiteiten Staatsrecht door 
prof. mr. Roel Schutgens en mr. 
drs. Joost Sillen

• Actualiteiten Fiscaal recht 
door prof. mr. Gerard Meussen

Vrijdag 20 mei, 14.30 – 18.00 uur, 
gevolgd door een borrel met oud
studiegenoten. Aanmelden: www.
ru.nl/rechten/actualiteitencursus 

Symposium ‘Euthanasie en 
hulp bij zelfdoding
Sinds 2001 zijn euthanasie en 
hulp bij zelfdoding wettelijk 
geregeld. Alleen een arts mag 
hiertoe overgaan, deze dient zich 
daarbij te houden aan een zestal 
zorgvuldigheidseisen en de 
levensbeëindiging op de juiste 
wijze te melden. Het levens

beëindigend handelen wordt 
achteraf getoetst door een van 
de vijf regionale toetsingscom
missies. Het aantal meldingen  
is in de afgelopen jaren gestaag 
toegenomen en complexe vragen 
dienen zich aan. In hoeverre is 
euthanasie toegestaan bij psy
chiatrische en demente patiën
ten? Is het toetsingssysteem wel 
voldoende toegesneden op deze 
complexe vragen? En voorziet 
het toetsingssysteem überhaupt 
wel in voldoende waarborgen 
voor de arts? Actueel blijft de 
vraag in hoeverre hulp bij zelfdo
ding ook kan worden toegepast 
bij personen die niet ziek zijn, 
maar hun leven voltooid achten. 
Symposium 8 juni. Kosten voor 
alumni: €85,. Meer info: www.
ru.nl/rechten/onderwijsvooralumni

RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE

Docentontwikkelteam
Docenten in het voortgezet 
onderwijs kunnen inschrijven 
voor een docentontwikkelteam 
(DOT) aan de Radboud Docenten 
Academie. In een DOT werken 
docenten gezamenlijk aan het 
vinden van oplossingen voor een 
gedeeld vraagstuk in hun onder
wijspraktijk en ontwikkelen zij 
nieuw onderwijsmateriaal op  
hun vakgebied. Het aanbod voor 
collegejaar 2016/2017 is divers:  
er zijn nu DOTS voor Engels, 
Nederlands, wiskunde, geschie
denis, kunstgeschiedenis, econo
mie, ICT en het begeleiden van 
aanstaande leraren. Houd de 
webagenda in de gaten, want het 
DOTaanbod wordt de komende 
tijd bijgewerkt. Wilt u zich graag 
eerst oriënteren op het onder
werp van een DOT voor u zich 
inschrijft? In een aantal van onze 
masterclasses in maart en april 
2016 komen enkele van de onder
werpen die in de DOTS 2016/2017 
worden aangeboden terug. We 
hopen u binnenkort te mogen 

begroeten aan de Radboud 
Docenten Academie. Zie ook: 
www.ru.nl/docentenacademie

FACULTEIT DER MANAGEMENTWETEN-

SCHAPPEN

Workshop Entrepreneur-
ship & Innovation 
Steeds meer mensen ambiëren 
een eigen onderneming. Onder
nemers worden echter gecon
fronteerd met verschillende uit
dagingen bij het starten of laten 
groeien van hun bedrijf. Hun 
omgeving verandert vaak en daar 
moeten zij op kunnen inspelen. 
In deze workshop gaan bedrijfs
kundigen Caroline Essers en 
Robert Kok met de deelnemers 
aan de slag om die uitdagingen 
in kaart te brengen. Hoe kun je 
ondernemerschap en innovatie 
vormgegeven? Wat voor soort 
mensen, structuren en vermogens 
zijn nodig in het bedrijf? En wat 
maakt dat de ene ondernemer 
succesvoller is dan de andere? 
De workshop behandelt boven
dien verschillende typen onder
nemers en hoe het verschil de 
bedrijfsvoering kan beïnvloeden. 
De workshop sluit af met een 
borrel. 
Meer informatie over de details en 
de locatie volgt op de website van 
de Alumnikring Bedrijfskunde

Actuele vraagstukken 
 openbaar bestuur
In samenwerking met de 
 vakgroep Bestuurskunde 
 organiseert de alumnikring 
Bestuurskunde de op 17 juni de 
jaarlijkse alumniactiviteit ‘Actuele 
 vraagstukken in het openbaar 
bestuur’. Leerstoelhouder prof. 
dr. Michiel de Vries opent de 
middag, met een rede over de 
stand van zaken over de opleiding 
bestuurskunde aan de Radboud 
Universiteit. Daarna buigen een 
spreker uit de wetenschap en 
een spreker uit de praktijk zich 

OP VRIJDAG 3 JUNI WORDT 
KENNIS & SPORT VERENIGD 

TIJDENS DE ONDERWIJS
GOLFDAG VAN DE 

 RECHTENFACULTEIT. 
IN DE  OCHTENDUREN KUNT U DEELNE

MEN AAN DE ACTUALITEITENCURSUS 
ERF EN FAMILIEVERMOGENSRECHT 

DOOR MR. FRANK HOENS OF DE ACTUA
LITEITENCURSUS BURGERLIJK RECHT 

DOOR PROF. MR. BAS KORTMANN EN 
MR. BEN SCHUIJLING (3 POPUNTEN 

NOVA/KNB). DE MIDDAG WORDT 
DOORGEBRACHT MET OUDSTUDIE

GENOTEN OP DE GOLFBAAN HET RIJK 
VAN NIJMEGEN IN GROESBEEK. 

DEELNEMEN AAN HET ONDERWIJS EN/
OF DE GOLFMIDDAG? MEER INFORMATIE 

OP WWW.RU.NL/RECHTEN/ALUMNI 
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LETTERENFACULTEIT

Symposium “Omzien in rock: 
de toekomst van de popbiografie”
Engeland en Amerika hebben de afgelopen jaren een rijke oogst aan popbiografieën 
en mémoires laten zien. In Nederland staat het genre nog in de kinderschoenen. 
Alle reden dus om het genre in kaart te brengen en kritisch tegen het licht te 
 houden. Welke soorten (auto)biografieën kunnen we onderscheiden en hoe 
ontwikkelt de popbiografie zich in Nederland? Dat zijn 
de twee centrale vragen op het symposium over 
rock life writing dat de Radboud Universiteit 
 organiseert in cultureel centrum Lux. Sprekers  
zijn de biografen Tom Egbers, Rutger Vahl en Flip 
Vuijsje. Met bijdrages van de wetenschappers 
 Lutgard  Mutsaers, Gaston Franssen, Dennis Kersten 
en  Maarten Steenmeijer en van uitgever Haye 
 Koningsveld (De Bezige Bij). De middag sluit af  
met een debat. 
Symposium op 1 april, 9.45 tot 17.00 uur, LUX Nijmegen. 
Toegang gratis. Wel aanmelden: popbiografie@gmail.com
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Radboud Magazine is gratis voor 
Vrienden van de Radboud

over het nog nader te bepalen 
thema. De middag wordt 
 afgesloten met een borrel.
17 juni, 13.00 – 17.30 uur (inclusief 
borrel). Locatie: GR 1.075 (Grotius
gebouw, Radboud Universiteit 
 Nijmegen Montessorilaan 10).  
Op de hoogte blijven: like Face
bookpagina facebook.com/alumni
bestuurskund of word lid van de 
LinkedIngroep “Bestuurskunde 
Alumni Nijmegen”.

SOCIALE WETENSCHAPPEN 

Kunstmatige Intelligentie
Op 28 mei organiseert de oplei
ding Kunstmatige Intelligentie 

een bijeenkomst voor alumni 
Cognitiewetenschap en Kunst
matige Intelligentie. Tijdens de 
bijeenkomst kunnen oudstuden
ten zich via workshops op de 
hoogte stellen van recente ont
wikkelingen in het vakgebied, 
waaronder BrainComputer 
Interfacing, Robotics, en Deep 
Learning. De bijeenkomst besluit 
met een borrel. In de weken 
ervoor zijn er diverse andere 
activiteiten, onder meer vanwe
ge het 25jarig bestaan van de KI 
studentenvereniging CognAC.

MEDISCHE WETENSCHAPPEN

Reüniesymposium 
Bijna tweehonderd alumni –  
lichtingen 19551980 – hebben 
zich aangemeld voor het 
 reünistensymposium op vrijdag  
7 april (10.3018.00). Het thema: 
de oudere arts als kritische 
 zorgconsument. Zie de  
online deelnemerslijst op  
www.paoheyendael.nl/alumni
 

Medisch-historische  
Club D. de Moulin 
Dinsdag 7 juni, bijeenkomst 
onder de noemer ‘Geneeskunde 
en kunst’. Genezen is een kunde 
en een kunst, geen wonder dat 
kunst dwarsverbanden onder
houdt met de geneeskunde. 
Tijd: 19.00 – 21.00 uur.  
Meer informatie en aanmelden 
www.radboudumc.nl/alumni
 

50 jaar Coschap 
 Ontwikkelingslanden
Is het tropencoschap nog van 
deze tijd? Wat levert het coschap 
op, zowel voor hier als in de 
 tropen? Op een internationaal 
symposium in het Afrika Museum 
Berg en Dal, op 6 oktober, staan 
de veranderende relaties met de 
tropen centraal. Ook superviso
ren uit de betreffende landen 
(Ghana, Tanzania, Indonesië, 
Suriname, Nicaragua) zijn aan
wezig. Noteer de datum vast  
in je agenda. Zie ook
www.radboudumc.nl/alumni
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U
it het onderzoek dat 
eind vorig jaar is 
gehouden onder de 
lezers van Radboud 
Magazine blijkt dat u 

het blad hoog waardeert. Meer dan 
90 procent van de respondenten 
leest Radboud Magazine; ruim 35 
procent leest vrijwel alle artikelen 
en bijna 40 procent ongeveer de 
helft. Bijna 95 procent stelt dan ook 
ontvangst van Radboud Magazine 
‘op prijs’ of zelfs ‘zeer op prijs’.  
Dat is bijzonder hoog, ook al omdat 
lezers zich niet op het blad hoeven 
te abonneren en er dus niet expliciet 
voor gekozen hebben; de meesten 
ontvangen Radboud Magazine 
omdat ze Vriend van de Radboud 
zijn. Ruim driekwart van de lezers 
zou het blad dan ook missen als ze 
het niet meer zouden ontvangen. 

Maar als u Radboud Magazine niet 
meer zou ontvangen, via welke 
media zou u dan het liefst op de 
hoogte willen blijven van de 
Radboud Universiteit? Meer dan  
60 procent van u antwoordt dat  
u gewoon Radboud Magazine wilt 
blijven ontvangen. Uw waardering 
voor het blad die uit deze koppig-
heid blijkt, heeft het college van 
bestuur ervan overtuigd dat 

plaats lezen omdat ze op de hoogte 
willen blijven, dat doen omdat ze 
zich verbonden voelen met de 
Radboud Universiteit. Toch is 
opvallend dat binding met de uni-
versiteit maar voor een beperkte 
groep de primaire drijfveer is om 
het blad te lezen; belangrijkere lees-
motieven zijn de actuele informatie 
en de maatschappelijke betekenis 
van de universiteit in het hier en 
nu, binding met de universiteit is 
dan een resultante.

De antwoorden op de vraag 
‘Waarom leest u Radboud 
Magazine’? sluiten direct aan  
op de bladformule zoals die in  
2005 is geformuleerd: 

• Vertrekpunt van RADBOUD 
MAGAZINE is de universiteit als 
een levende, in het hier en nu 
betekenisvolle organisatie. De 
lezer is geïnteresseerd in wat die 
universiteit te bieden heeft.

• Na het afstuderen is de om geving 
van de lezer veranderd (prakti-
scher, zakelijker, meer regelmaat) 
en het blad zorgt ervoor dat de 
lezer keer op keer herinnerd 
wordt aan de intellectuele sfeer 
binnen de universiteit. Niet alleen 
om het gevoel op te roepen ‘zo 

Radboud Magazine dus gewoon 
moet blijven verschijnen. 
 
Het lezersonderzoek tracht via  
de open vraag ‘Waarom leest u 
Radboud Magazine’ meer inzicht  
te krijgen in de motivatie van de 
lezers. Uit uw antwoorden zijn drie 
clusters te destilleren: ‘op de hoog-
te blijven’, ‘inhoudelijk interessant’ 
en ‘binding’. 
De antwoorden in het cluster  
‘op de hoogte blijven’ (46 procent) 
omvatten kernwoorden als: infor-
matie, nieuwsgierig, bijblijven. 
Onder het cluster ‘inhoudelijk 
interessant’ (door 40 procent 
genoemd) komen kernwoorden 
terug als: niveau artikelen, relevant, 
maatschappelijk debat. Het cluster 
‘binding’ tenslotte (14 procent) 
omvat antwoorden als: voeling 
houden, nostalgie, algemene 
belangstelling.

Natuurlijk is er geen scherpe 
scheidslijn te trekken tussen de 
clusters van antwoorden. Een aantal 
respondenten schrijft expliciet dat 
juist de relevantie van de artikelen 
(‘inhoudelijk interessant’) hun 
‘binding’ met de universiteit ver-
sterkt. Zo zullen ook de lezers die 
Radboud Magazine op de eerste 

Uw oordeel 
over Radboud 
Magazine
tekst: johan van de woestijne
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was het’, maar vooral om te com-
municeren: ‘hier kan ik mee ver-
der’. Hierbij passen debatten met 
vooraanstaande wetenschappers 
over maatschappelijke vraagstuk-
ken. 

• Actueel debat. Dit geeft inhoud 
aan het profiel van de universiteit 
als maatschappelijk betrokken 
instelling, die geworteld is in een 
traditie en staat in de actualiteit. 
Bij zo’n instelling wil je graag 
betrokken blijven, aan zo’n 
instelling wil je graag studeren.

• De universiteit als een in het  
hier en nu betekenisvolle orga-
nisatie, krijgt natuurlijk ook 
gestalte door de posities die  
haar alumni innemen in de 
maatschappij. Daarom plaatsen 
we in Radboud Magazine inter-
views met prominente alumni  
en laten we ter zake deskundige 
alumni reageren op resultaten 
van onderzoek.

Als redactie zullen we ons 
 inspannen om ook in de toekomst 
vier keer per jaar via Radboud 
Magazine de goede  herinnering  
aan de Radboud Universiteit te 
laten herleven. 

faculteit der letteren

Bij welke faculteit(en) heeft u gestudeerd?

Via welke media blijft u het liefst op de hoogte van de Radboud Universiteit?
(meerdere opties mogelijk):

In hoeverre stelt u de ontvangst van Radboud Magazine op prijs? Ik zou het:

In hoeverre zou u Radboud Magazine missen als u het niet meer zou ontvangen? 
Ik zou het:

zeker missen

zeer op prijs

faculteit der managementwetenschappen

enigszins missen

op prijs

faculteit der medische wetenschappen

niet missen

niet op prijs

faculteit der natuurwetenschappen

helemaal niet missen

absoluut niet op prijs

faculteit der rechtsgeleerdheid

faculteit der sociale wetenschappen

faculteit der theologie, filosofie en religiewetenschappen

radboud docenten academie

digitale nieuwsbrief/magazine
per email

losse nieuwsbrief per email

app voor smartphone en/of tablet

website

twitter

facebook

linkedin

radboud magazine

l eze r s o n d e rzo e k



S
inds 1999 heeft 
 Nijmegen zijn plaat
selijke pendant van 
Anne Franks Het 
Achterhuis. In dat 

jaar werd namelijk De Roos die 
nooit bloeide gepubliceerd, het 
dagboek dat de Joodse onder
duikster Rose Jakobs tussen 
1942 en 1944 bijhield. De familie 
Jakobs was  net als de familie 
Frank  gevlucht uit Duitsland en 
betrok, één maand na de familie 
Frank, hun onderduikadressen: 
de ouders en twee kinderen 
Jakobs in Beek bij Nijmegen, en 
Rose, een oom, tante en hun 
drie zoons ‘op een gerieflijk 
ingerichte zolder’ in Nijmegen 
zelf. In de eerste bijdrage aan 
haar dagboek, gedateerd 30 
augustus 1942, beschrijft de 
zeventienjarige Rose hoe haar 
verblijf eruitziet: een ‘reuze 
gezellig kamertje van twee bij 
drieeneenhalve meter met 
een prachtig verend bed, was
tafel, stoel en dakraam zonder 
gordijnen, dat dag en nacht 
openstaat’.
Enig combinatie en zoekwerk 
leert dat het pand – ‘een groot 
oud herenhuis van vier verdie
pingen’ – er nog altijd staat: 
Berg en Dalseweg 3. De bewo

ners heetten voor Rose ‘oom 
Cor’ en ‘tante Leen’. Dat waren 
de 51jarige Corstiaan Hinrichs 
en zijn familie: van huis uit 
bepaald geen communist, 
 avonturier of anderszins voor
bestemd om hardcore verzets
man te worden, maar behorend 
tot de gegoede (protestantse) 
Nijmeegse middenstand. Een 
net burgergezin, met een zoon 
op de mts en twee dochters  
op het Stedelijk Gymnasium. 
Hinrichs’ overgrootvader was 
een Duitse officier, die in 1824 
met een Nijmeegse was 
getrouwd (een merkwaardig 
toeval dat geen van de betrok
kenen zich waarschijnlijk reali
seerde: deze stamvader werd, 
net als Rose Jakobs, geboren in 
Oldenburg, maar dan 136 jaar 
eerder). Het nageslacht bleef  
in Nijmegen en belandde in het 
slagersbedrijf. Ook Corstiaan 
had een slagerij, maar bezat 
daarnaast onroerend goed, 
 weidegronden in de Ooijpolder, 
was er hoofdgeërfde (een van  
de polderbestuurders) en lid  
van het kiescollege van de 
 hervormde gemeente.
De Roos die nooit bloeide heeft 
niet de psychologische diepgang 
van Het Achterhuis, maar de 

beklemming van een maanden
lang bestaan met zes mensen  
op een paar vierkante meters is 
uiterst aangrijpend – evenals  
de inkijk in Rose’ gemoedstoe
standen, schommelend tussen 
totale wanhoop en optimisme 
tegen de klippen op. Aanvanke
lijk is de sfeer welgemoed en 
Rose positief: tante Leen ‘een 
schat van een mens!’ en oom 
Cor ‘altijd vriendelijk en bezorgd’. 
Gaandeweg verandert dat.  
Er ontstaan spanningen, angst 
voor razzia’s, geen uitzicht op 
het einde van de bezetting. In 
november 1943 durven Cor en 
Leen Hinrichs het niet meer aan. 
Rose moet naar haar ouders in 
Beek, in een boerderijtje aan de 
Oude Holleweg. Daar kent het 
verhaal alsnog een dramatisch 
einde. Het hele gezin Jakobs 
wordt in september 1944 bevrijd 
door de Amerikanen. Rose en 
haar zus zijn blij dat ze dan als 
verpleegsters hun steentje 
 kunnen bijdragen. 
Op 2 oktober wordt Rose in  
Berg en Dal getroffen door een 
bomscherf. 
Ze is op slag dood, negentien 
jaar oud. jos joosten

plekken het bovenhuis
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