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REDACTIONEEL JONG
Ze worden steeds jonger. Zo voelt het als je al
wat langer op de universiteit rondloopt. En
soms is het echt zo. Begin november trad een
promotiecommissie bestaande uit kinderen
aan in de Aula. Het was aan de basisschoolleerlingen om te beoordelen of gedragswetenschapper Liesbeth Tilanus haar onderzoek
naar dyslexie goed genoeg had uitgevoerd om
te mogen promoveren (zie pagina 4).

Maar het kan nóg jonger. Zo kruipen op de
Radboud Universiteit ook baby’s rond. Onderzoekers werken met de allerkleinsten om te
kijken hoe baby’s taal leren. Fotograaf Erik
van ’t Hullenaar liep (sorry, kroop) een
middagje mee in het lab om te kijken hoe
dat gaat (zie pagina 22).
Alumna Ilse van Leiden heeft in haar werk
op een heel andere manier met kinderen te
maken. Zij is gefascineerd door het brein

foto: dick van aalst
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van seriemoordenaars en pedoseksuelen.
Als criminoloog leest ze de meest gruwelijke
politierapporten om erachter te komen wat
misdadigers kinderen allemaal aan doen (zie
pagina 6). Haar uiteindelijke doel: kinder
misbruik terugdringen. Die missie heeft een
prijs, Van Leiden geeft toe enigszins ‘verknipt’
naar de wereld te kijken. Zo scant ze elke
speeltuin direct op mannen die zich verdacht
gedragen.

Ja, we zitten te
wachten op een
vrouwenquotum
Zie pagina 26
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nieuws

tekst: stijn zunneberg

PROMOTIE

 este in hun vakgebied: Algemene
b
Cultuurwetenschappen; Kunst
geschiedenis; Nederlandse Taal
en Cultuur; Notarieel Recht;
Politicologie; Rechtsgeleerdheid;
Sociologie; Computing Science
(ook topopleiding) en Tandheelkunde (ook topopleiding).

Eerste kinderpromotie over dyslexie

ONDERZOEK

foto: dick van aalst

“EEN ECHTE OFFICIER
WORDT DRONKEN,
HAALT ROTZOOI UIT
EN DOET ALLERLEI
DINGEN DIE NIET
MOGEN. ANDERS
VAL JE BUITEN DE
GROEP.”
FILOSOOF EN POLITICOLOOG
MARENNE JANSEN OVER IMPLICIETE
MORES OP DE KONINKLIJKE MILITAIRE
ACADEMIE (KMA). ALS BUITENPROMOVENDUS BRACHT JANSEN ANDERHALF
JAAR DOOR BIJ DE CADETTEN VAN DE
KMA. DE VOLKSKRANT, 31 OKTOBER 2019.

Als je dyslexie hebt, heeft het dan zin om behandelingen te volgen of
te oefenen met lezen? Gedragswetenschapper Liesbeth Tilanus heeft
de afgelopen jaren honderden kinderen met en zonder dyslexie onderzocht. Ze deelde de resultaten van haar onderzoek begin november in
de Aula van de Radboud Universiteit, tijdens de eerste kinderpromotie
van Nederland. Een commissie van kinderen met dyslexie stelde kritische vragen voor een zaal vol basisschoolleerlingen. De kinderpromotie
volgde de lijnen van het klassieke ceremoniële draaiboek. In de zaal
waren dus een promovendus, een rector, paranimfen en een pedel
(allen volwassenen) aanwezig. Ook sprak de pedel aan het eind van de
ceremonie het klassieke ‘hora est’ uit. De kinderprofessoren mochten
daarna samen beslissen of Tilanus de titel ‘doctor’ verdient. Het antwoord was ‘ja’, net als op de vraag of behandeling zin heeft. “Maar het
belangrijkste is veel oefenen. Dyslexie gaat niet over, maar je kunt wel
beter worden in lezen en spellen”, aldus Tilanus.

RADBOUD UNIVERSITEIT

Opnieuw beste
brede, klassieke
universiteit

foto: roger cremers

Net als vorig jaar – en voor de
achtste keer in negen jaar tijd –
is de Radboud Universiteit de
beste brede, klassieke universiteit van Nederland volgens de
Keuzegids Universiteiten.
De Keuzegids Universiteiten is
een onafhankelijke gids die jaarlijks de bacheloropleidingen en
universiteiten beoordeelt op
basis van een eigen methodiek.
Punten waarop gemeten wordt,
zijn onder meer de vakkennis

van docenten, de studielast en
de kwaliteit van de faciliteiten.
De Keuzegids baseert zich
grotendeels op de oordelen
van studenten in de Nationale
Studenten Enquête.
Twee bacheloropleidingen van
de Radboud Universiteit krijgen
vanwege hun hoge score (minstens 76 punten) het predicaat
‘topopleiding’. Dat betekent volgens de Keuzegids dat ze ‘tot de
top van het Nederlands wetenschappelijk onderwijs behoren’.
Het gaat om Computing Science
en Tandheelkunde. Negen
bacheloropleidingen van de
Radboud Universiteit zijn de

Meer opleiding,
minder kerk
Het steeds hogere opleidings
niveau van de gemiddelde Nederlander is de belangrijkste oorzaak
van de ontkerkelijking sinds de
jaren zestig. Dat blijkt uit onderzoek van religiewetenschapper
Joris Kregting. Het is de afgelopen
vijftig jaar een onmiskenbare
trend: steeds minder mensen
gaan naar de kerk. Vaak wordt de
verklaring gezocht in de naoorlogse welvaart en individualisering. Volgens Kregting ligt het
subtieler: “Die factoren spelen
een rol, maar de belangrijkste
factor blijkt het steeds hogere
opleidingsniveau van de Nederlander.” Was in de jaren zestig
slechts één procent van de Nederlanders hoogopgeleid, nu geldt
dat voor een derde van de bevolking. “Met deze onderwijsexpansie neemt de nadruk op wetenschappelijk rationalisme toe.
Mensen hebben het gevoel dat ze
hun leven in eigen hand hebben
en dit vermindert de behoefte
aan bovennatuurlijk geloof.”

CAMPUS

Nestkast voor
slechtvalken aan
Erasmusgebouw
Het slechtvalkenpaartje dat al
enkele jaren op de campus rondvliegt, heeft een eigen nestkast
gekregen op het Erasmusgebouw.
Slechtvalken leven van nature in
de bergen, waar ze vanaf de top-

kort nieuws
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in de media
historicus coen van galen

‘Blij verrast door de positieve insteek’
Begin 2017 startte historicus Coen van Galen een
crowdfundingsactie om de Surinaamse slavenregisters te digitaliseren. Op 31 oktober, bijna drie jaar
en tientallen interviews later, verschenen de laatste
registers online. Onder meer Radio 1, de NOS, de
Volkskrant, NRC, Trouw en verschillende Surinaamse
media pikten het nieuws op.

foto: uvb

ONDERZOEK

Geld voor
onderzoek
LVB-jongeren

ONDERWIJS

OCW keurt
besteding extra
middelen goed
De minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap is
positief over de manier waarop
de Radboud Universiteit de
studievoorschotmiddelen gaat
besteden. Door het afschaffen
van de basisbeurs krijgen hogeronderwijsinstellingen extra middelen voor het verder verbeteren
van de onderwijskwaliteit. De
Radboud Universiteit investeert
het geld onder meer in intensiever en kleinschalig onderwijs,
bijvoorbeeld door meer docenten aan te stellen en nieuwe
onderwijsvormen te introduce-

ren. De universiteit verruimt
daarnaast de openingstijden van
de Universiteitsbibliotheek en
verhoogt het aantal studiewerkplekken, overlegruimten en
p
 racticumfaciliteiten.

foto: dick van aalst

Onderzoekers van de Radboud
Universiteit en het Radboudumc
gaan samen met maatschappe
lijke partners in kaart brengen
hoe vaak jongeren met een licht
verstandelijke beperking psychische problemen hebben en hoe
ze behandeld kunnen worden.

Het project werd onlangs
gehonoreerd door ZonMw met
anderhalf miljoen euro subsidie.
In Nederland bestaan geen
betrouwbare cijfers over het
aantal jeugdigen met een LVB.
Ook is er nauwelijks informatie
over risico- en beschermende
factoren die het functioneren
beïnvloeden, ondanks dat er in
Nederland grote, toonaangevende bevolkingsonderzoeken en
klinische cohorten bestaan met
geschikte gegevens om hier
zicht op te krijgen.
In het nu gehonoreerde project
zullen onderzoekers data uit
deze studies bundelen en analyseren. De uitkomsten gebruiken
ze om behandeling te optimaliseren en monitoren.

foto: eigen archief

pen hun prooi kunnen zien.
In Nederland zijn er zo’n 130 tot
170 broedparen, die het liefst de
hoogte opzoeken. Het is dan ook
niet vreemd dat ze fan zijn van
de Erasmustoren, het hoogste
gebouw van Nijmegen. Dat de
roofvogels graag rondhangen bij
de letters ‘Radboud Universiteit’
op de gevel van het gebouw,
bleef niet onopgemerkt bij vogelonderzoeksorganisatie Sovon.
Die wilde graag een nestkast op
de toren plaatsen. In overleg met
de Vogelwerkgroep Nijmegen en
de Radboud Universiteit is de
kast er gekomen. “Slechtvalken
zijn een verrijking voor de
Nederlandse natuur”, zegt
Sovon-medewerker Harvey
van Diek. “Bovendien verdwijnt
met de sloop van de energie
centrale in Nijmegen een nestkast voor de dieren. Nu bieden
wij een alternatief.”

“Het was een zichtbaar project dat al vanaf de start
kon rekenen op voldoende media-aandacht. Vorige
zomer kwamen de eerste registers online en kregen
we veel aandacht, ook doordat we ervoor hadden
gekozen om de presentatie te laten samenvallen met
Keti Koti, de nationale herdenking van de afschaffing
van de slavernij. Afgelopen oktober verwachtte ik
wel wat vervolgverhalen, maar de aandacht was
opnieuw enorm. Ik was blij verrast, vooral door de
positieve insteek van de artikelen.
Slavernij is natuurlijk een gevoelig
onderwerp, maar ik heb geen
wanklank gehoord.
Het is ook wel verklaarbaar dat de
slavenregisters opnieuw veel
aandacht trekken: media
houden ervan om een

onderwerp te blijven volgen, heb ik gemerkt. Daarbij
is het een constructief project, waarbij honderden
vrijwilligers met uiteenlopende achtergronden werkten aan hetzelfde doel. Bovendien bleek de samen
leving rijp voor dit project. Een jaar of vijftien geleden
had dit waarschijnlijk veel minder losgemaakt, maar
onder Nederlanders met Surinaamse wortels groeit
de vraag naar toegankelijke data over hun voor
ouders. Voor ons zijn de slavenregisters natuurlijk
ook waardevol. Zo konden we de data gebruiken voor
onderzoek naar de Evangelische Broedergemeente,
destijds de grootste kerkgemeenschap van Suriname.
Vanaf 1830 waren zij verantwoordelijk voor het
kerstenen van slaven, maar door de omvang van dat
werk hadden ze zelf ook slaven in bezit.
Hoewel de omgang met de media veel tijd kost en
het niet mijn hobby is om in de krant te staan, heeft
de aandacht onze wetenschappelijke projecten vooruitgeholpen. Ik heb mensen leren kennen binnen én
buiten de wetenschap. Dat netwerk komt in de toekomst ongetwijfeld van pas. Zolang je zelf de regie
houdt over de informatie die naar buiten komt, kan ik iedere wetenschapper aanraden om een goede band
met de media te onderhouden.”
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‘Van
kinderen
blijf je
gewoon af.
Punt’

interview
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Ze is gefascineerd door (serie)
moordenaars en pedoseksuelen.
Al tijdens haar studie psychologie
in Nijmegen wist Ilse van Leiden
dat ze criminoloog wilde worden.
Haar drijfveer? Een sterk rechtvaardigheidsgevoel. “Kindermisbruik is voor mij een van de ergste
misdrijven die je kunt begaan.”
tekst: annemarie haverkamp | fotografie: erik van ’t hullenaar

L

aatst lag ze op een strand, ergens in het
buitenland. Zag ze een vent met een
telelens staan. De toerist richtte zijn
camera op de branding. In de golven
speelden kinderen met alleen een
zwembroekje aan. “Waarom zou je daarop
inzoomen? Ik ben opgestaan, heb het zand van
me afgeklopt en ben hem opzichtig gaan filmen
met mijn telefoon. Niet met de bedoeling daar
iets mee te doen, maar om een signaal af te
geven. De man droop af.”
Ilse van Leiden (46) zal nooit weten of ze met
een pedoseksueel te maken had. Misschien was
het beroepsdeformatie en ziet ze dingen die er
niet zijn. “In de speeltuin heb ik het ook, als
kinderen van vriendinnen daar spelen. Waar
de moeders gezellig kletsen, scan ik constant
de omgeving. Ik ken de cijfers, wéét hoeveel
pedoseksuelen er rondlopen.”
Al achttien jaar verdiept de criminoloog zich in
de gruwelijkste onderzoeksdossiers van politie
en Openbaar Ministerie. Ze leest details die ze
nooit met de buitenwereld zal delen. Mág
delen. Een groot deel van haar werk is niet
openbaar. Het andere deel bestaat uit weten
schappelijke misdaadstudies die worden gepu
bliceerd in opdracht van overheid of politie.

Van Leiden is gefascineerd door
(serie)moordenaars en pedosek
suelen. Wat brengt die mannen –
meestal zijn het mannen – tot hun
daad? Waar ging het mis? Voor een
van haar onderzoeken interviewde
ze partners van pedoseksuelen. Die
studie (wel openbaar) deed Van
Leiden samen met de Amerikaanse
FBI. Ze wilde kijken of er patronen
waren te ontdekken in het gedrag.
Tot op zekere hoogte wel: “Veel
mannen bleken op een gegeven
moment meer te gaan drinken,
trokken zich terug, hadden een
verstoord seksleven.” De inzichten
die zo’n onderzoek oplevert, kun
nen nuttig zijn voor signalering, tijdens het verhoor
of tijdens de behandeling van veroordeelden, is de
redenatie. Met als uiteindelijk doel seksueel misbruik
terug te dringen. “Kindermisbruik is voor mij een van
de ergste misdrijven die je kunt begaan. Van kinderen
blijf je gewoon af. Punt.”
Van Leiden sprak met twintig vrouwen. Dat was soms
zwaar. “Partners worden na zo’n delict nog meer
gestigmatiseerd en uitgekotst dan hun mannen. Die
laatsten zitten in de bak of komen onder behandeling,
maar de vrouwen worden erop aangekeken. Waarom
kozen ze voor zo’n man? Ik sprak soms wel drie uur
met ze. Zelf begrepen ze dan ook niet waarom ze het
niet hadden gezien, terwijl er wel signalen waren.”
Tijdens zulke interviews is Van Leiden niet alleen
onderzoeker, maar ook psycholoog. Ze is begaan met
het lot van de vrouwen, wil hen niet alleen aanhoren,
maar liefst ook helpen. “Soms ga ik daar ver in. Ik kan
niet zeggen: bedankt voor uw verhaal en succes met uw
verdriet. Ik ben altijd bereid nog eens te luisteren of
mee te denken over hoe verder.”
rechtsongelijkheid
Ilse van Leiden geeft een rondleiding door Bureau
Beke, het onderzoeksinstituut waar ze werkt. Witte
muren, hoge ramen die uitkijken op de net gerestau
reerde Eusebiuskerk in Arnhem. Op haar bureau ligt
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daarvan vond. Toen moest ik even slikken. Ik dacht: ga
ik dit zeggen? Ja dit ga ik zeggen. ‘Dat is een vorm van
rechtsongelijkheid’, antwoordde ik. Als ik zoiets zeg,
weet ik dat de politie daar niet blij mee is. En krijg je
dus Kamervragen waarna de politie zich moet verant
woorden. Ik zei het omdat ik me er echt boos over kan
maken. Als je kind in Limburg vermoord is, heb je veel
minder kans dat de dader alsnog gepakt wordt dan als
je kind in Rotterdam is omgebracht. Dat klopt gewoon
niet.”

een opengeslagen Algemeen Dagblad.
‘Vrouwen moorden zorgvuldiger’, luidt de
kop boven het artikel van 12 november,
waarin Van Leiden aan het woord komt.
Het gaat over een zaak in Rotterdam, waar
bij Miranda W. had gepoogd haar man om
te brengen. “Vrouwen hebben vaak niet de
fysieke kracht om een man te wurgen of
dood te steken, dus moeten ze nadenken
over andere manieren, zoals vergiftiging”,
zegt Van Leiden. “Zo’n moord vereist meer
planning.”
De criminoloog komt veelvuldig in de
media. Soms krijgen verhalen een staartje.
Zo zei ze vorig jaar in Nieuwsuur dat het
oneerlijk is dat sommige politie-eenheden
een stevig coldcaseteam hebben en andere
niet. In Rotterdam zitten structureel zo’n
tien man op onopgeloste zaken, in Limburg
is dat er eentje. “De journalist vroeg wat ik

Levensloop
Geboren: Veghel, 1973
Opleidingen: Psychologie in
Nijmegen, aangevuld met vakken bij
rechten (1993-1998) | Training ‘Criminal
Investigative Analysis’ bij FBI/The
Academy Group (2001) | Fashion
Drawing/Fashion Design, Mode
vakschool Hermsen, Janssen &
Schuurman (2012-2013) Loopbaan:
Onderzoeker bij Max Planck Instituut
voor Psycholinguïstiek, onderzoeker
bij Trimbos Instituut, misdaadonderzoeker bij Bureau Beke (sinds 2001)
Overig: Samenwonend en baasje
van cavia’s Sherlock en dr. Watson.

Cold cases zijn haar stokpaardje. Al jaren verdiept ze
zich erin, probeert waar het kan aandacht te vragen
voor deze onopgeloste moorden. De reden: ze ziet van
dichtbij het leed voor de nabestaanden. Dat is immens
en gaat nooit over. “Zij hebben echt levenslang.”
Een paar jaar geleden inventariseerde Van Leiden
hoeveel langdurige vermissingen in Nederland nooit
zijn opgehelderd. Ook die zijn slopend voor de achter
blijvers. “We kwamen erachter dat de politie deze
zaken lang niet allemaal gedocumenteerd heeft.
We hebben verzameld wat er wel was en die lijst
aangevuld met informatie die nog in de systemen
van het tv-programma Vermist van AVROTROS zat.
Anderhalf jaar hebben we als monniken zitten
werken. Zo kwamen we tot een lijst met 1.500 namen.
We vragen veel van de politie, maar op deze manier
geven we ook wat terug.”
sherlock holmes
De criminoloog noemt zichzelf “best activistisch”.
Dat heeft, zegt ze, te maken met een sterk recht
vaardigheidsgevoel. En dat gaat verder dan compassie
voelen voor de nabestaanden. Je kunt het als rechts
staat niet maken een moordenaar te laten lopen,
vindt Van Leiden.
Al vroeg in haar studie wist ze welke kant ze op wilde.
Criminologie trok haar, alleen bestond daar geen
opleiding voor. “Ik heb in Nijmegen de richting sociale
psychologie gedaan en er rechtenvakken bij gevolgd.
Ik herinner me hoogleraar Hjalmar van Marle, die
forensische psychologie gaf. Hij was zo bevlogen –
tijdens zijn colleges zag ik bevestigd dat ik op het
goede spoor zat. Ik wilde in mijn toekomstige baan
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menselijk gedrag bestuderen binnen de
context van misdaad. Tien jaar later stond
ik, onder dagvoorzitterschap van Van
Marle, op een symposium een lezing te
geven over pedoseksuelen. Dat gaf een
fijne flashback naar zijn colleges.”
Van Leiden was geen brave student, vertelt
ze. Vijf avonden per week was ze te vinden
in de stad. Tussendoor keek ze tv-series als
Sherlock Holmes. Misschien had ze ook
rechercheur kunnen worden. “Maar dan
had ik de wetenschap los moeten laten
en had ik minder diep in de psyche van
daders kunnen duiken. Ik had het, denk ik,
te saai gevonden. Een rechercheur heeft
weleens tegen me gezegd: ‘Jij hebt meer

opsporingsonderzoeken gezien dan ik in
mijn hele carrière heb gedraaid’. Dat is ook
zo. Als ik een onderzoek doe naar cold cases
of vermissingen, bestudeer ik tientallen
zaken. In zo’n periode draait een recher
cheur misschien een handjevol zaken.”
Tijdens haar studie zag Ilse van Leiden in
de krant een kleine advertentie van Bureau
Beke. Er werd een nieuwe onderzoeker
gezocht. Ze knipte de vacature uit. “Ik wist
meteen dat ik daar wilde werken. Maar ik
wist ook dat ik er de ervaring nog niet voor
had. Dus ben ik eerst andere dingen gaan
doen.”
Zo werkte ze een tijdje bij het Max Planck

Instituut voor Psycholinguïstiek (“funda
menteel onderzoek, niks voor mij”) en
daarna bij het Trimbos Instituut (“niet
spannend genoeg”). Pas toen durfde ze een
open sollicitatie te sturen naar Bureau
Beke. Er volgde een gesprek en ze mocht
beginnen als junior. “Die uitgeknipte
advertentie heb ik nog steeds.” Lachend:
“Het bureau heeft daarna nooit meer
zoiets geplaatst. Ik geloof heel erg dat
het zo moest zijn.”
Inmiddels werkt ze achttien jaar bij Beke
en mag ze zich met recht senior noemen.
Veel van haar onderzoeken initieert ze zelf.
Zoals de studie naar een schietpartij op de
A73 die in 2008 plaatsvond. Een contact
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bij de politie tipte haar. Het bijzondere
karakter van het misdrijf, de verdachten
groep en het rechercheonderzoek leenden
zich volgens de tipgever uitstekend voor
een reconstructie. Van Leiden stelde het
voor bij het onderzoeksprogramma ‘Politie
en Wetenschap’ en kreeg een ‘ja’.
“Dat was een van mijn boeiendste onder
zoeken”, vertelt ze. “Omdat ik werkte aan
een reconstructie, maar het strafproces
tegelijkertijd nog liep.” In het kort ging het
om twee mannen die met automatische
geweren in een auto zaten en een wagen,
met daarin twee andere kerels, beschoten.
Er viel één dodelijk slachtoffer. De politie
volgde twee scenario’s: A. Het was een
crime passionel (de vrouw van het slacht
offer bleek een geheime relatie te hebben
met de hoofdverdachte). B. Het betrof een
afrekening in het criminele circuit (alle
betrokkenen zaten in de drugshandel).
De onderzoeker dook in het twintigduizend
pagina’s tellende politiedossier, voerde
interviews en volgde tegelijkertijd het
proces dat nog tegen de verdachten liep.
“Ik zat tussen de familie in de rechtszaal.
Dat wekte wel wat nieuwsgierigheid bij
hen en spanning bij mij.” Van Leiden
publiceerde het boek Met grof geschut over
het Brabantse woonwagenmilieu waarin de
zaak zich afspeelde. In de publicatie wordt
een maffiawereld geschetst waarin familie
leden elkaar de hand boven het hoofd
houden en iedereen zwijgt. “Zwijgplicht
noemen zij dat.” Ook deze zaak kreeg een
staartje: de hoofdverdachten kregen 20 en

23 jaar voor de moord, maar
werden in hoger beroep vrijge
sproken. Door het jarenlange
strafproces kon het boek pas
in 2014 worden gepubliceerd.
En door de bijzondere wending
in de uitspraak gaat het uitein
delijk niet over de daders, maar
over de verdachten. “De moord
is nu dus een cold case en de
daders lopen nog vrij rond.”
Is Van Leiden nooit bang?
De criminele wereld verhardt
en onlangs werd op klaarlichte
dag een advocaat neergescho
ten …
“Nee, eigenlijk niet. Het enige
wat ik doe, is reconstructies
maken op basis van feitelijk
heden. Maar je hebt gelijk als
je zegt dat de personen over
wie ik schrijf misschien not
amused zullen zijn. Dit onder
zoek begon ik in 2010, dat
waren wel andere tijden. De
sfeer in de wereld van de mis
daad is grimmiger geworden.
Toch geloof ik niet dat ik het
nu anders zou doen.”
geobsedeerd
Haar mensbeeld is veranderd
door haar werk. Niet alleen
scant Van Leiden stranden en
speeltuinen op pedoseksuelen,
ook op andere momenten kijkt

ze “verknipt” (háár woorden) naar de
wereld. Neem dat aandoenlijke verhaal
over het jongetje dat zwaaitegels wilde
leggen op plekken waar eenzame bejaarden
wonen. “Als ik dat lees, denk ik: ja, handig,
zo weten criminelen dus meteen waar
kwetsbare ouderen wonen! Terwijl ik ook
zou kunnen denken: wat een schattig
initiatief, want dat ís het natuurlijk.”
Misschien heeft ze die achterdocht ook
een beetje van huis uit meegekregen, denkt
ze hardop. “Ik kom uit een heel veilig
Brabants nest. En mijn vader is ook zo.
Wij hadden thuis echt geen touwtje uit
de brievenbus hangen. Daar kon immers
misbruik van gemaakt worden.”
Ilse van Leiden is iemand die zich volledig
kan verliezen in het onderzoek dat op dat
moment haar aandacht heeft. “Obsessief”,
is de term die ze gebruikt. Om te voor
komen dat ze daarin doorschiet, zoekt
ze afleiding in het ontwerpen van mode.
De Arnhemse schiet in de lach. “Die had
je niet aan zien komen, hè?”
Het is haar menens met die mode. Ze wil
niet alleen leuke kleding naaien voor zich
zelf, maar werkt aan een eigen label: ‘i have
an id’. In de toekomst hoopt ze haar werk
als criminoloog te kunnen combineren met
dat van ontwerper. Enige jaren geleden
volgde ze een ontwerpopleiding en onlangs
registreerde ze haar eigen webdomein.
Vooralsnog maakt ze haar kledingstukken
zelf om ze te testen op draagcomfort en
kwaliteit; de bedoeling is dat de kleding
straks in beperkte oplage door anderen
wordt gefabriceerd. “Eerlijk gezegd ben
ik hier net zo geobsedeerd mee bezig”,
bekent ze.
Van Leiden wijst op de zwarte top met
witte strepen die ze draagt. Een prototype.
“Wat niemand weet, is dat mijn ontwer
pen ook geïnspireerd zijn op mijn werk.
De witte strepen doen denken aan politie
strepen. Ik heb ook een top ontworpen
met daarop een witte belijning als silhouet.
Die is geïnspireerd op krijttekeningen die
op een plaats delict rondom een lijk
worden gemaakt.”
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Publicist Jos van der Lans en zorgbestuurder Don Olthof studeerden
cultuur- en godsdienstpsychologie in de jaren zeventig. Ze waren
allebei actief in de linkse studentenbeweging. “Wat we tegenwoordig
samen doen? Hetzelfde als vroeger: gewoon lullen.”
tekst: inge mutsaers | foto: bert beelen

Vrienden
voor het
leven
Op de woonboot van Don Olthof aan ’t Meertje
in Nijmegen wachten we op zijn vriend Jos van
der Lans. Die heeft vertraging, zijn taxi staat
vast op de Oranjesingel. Het is vrijdagmiddag,
de herfstzon zakt langzaam onder de Waalbrug.
De twee zestigers kennen elkaar van de studie
cultuur- en godsdienstpsychologie en van
politiek-cultureel centrum O42, vertelt Don.
Jos was een van de oprichters van dat centrum,
tijdens hun studie begin jaren zeventig. “In de
studentenbeweging, en zeker ook binnen onze
studie, hebben we leren debatteren. Of, beter
gezegd, leren dénken.”
Dat debatteren of, zoals ze het zelf noemen,
‘lullen’, doet het tweetal nog steeds. Soms tot
ergernis van hun echtgenotes, vertelt Don.
Hij was 32 jaar lang bestuurder van verslavings
zorginstelling IrisZorg. Nu werkt hij twee
dagen per week als programmavoorzitter
Zinnige Zorg GGZ bij Zorginstituut Nederland.
Dan gaat de bel. Don beent naar de voordeur.
“Jos, we mogen niet zo lullen”, verwelkomt hij
zijn vriend. “We hebben nog maar een halfuur
voor het interview.”
Jos vertrok na zijn opleiding naar Amsterdam
en werkte een tijd als journalist bij de Volkskrant. Ook schreef hij een reeks boeken. Over
een waaier van onderwerpen: van gehandicaptenzorg en jeugdzorg tot een ‘biografie’ van
het Anne Frank Huis.
Maar zijn eerste boek ging over verslavingszorg. “Don was een kritische meelezer. In veel
van mijn artikelen komt een ‘directeur zorg
uit het oosten van het land’ voor.”
Praten, dat was en is de kern van hun vriendschap. Na de voorbereiding van de subfaculteitsraad – de medezeggenschapsraad van
psychologie – gingen de studievrienden

s teevast op vrijdagmiddag Duvels drinken in
café Sint Anneke. “Dan gingen we ongelofelijk
intellectueel ouwehoeren”, zegt Don. “Meestal
wisten we er de volgende dag niet veel meer
van. Die Duveltjes komen hard aan.” Jos lacht:
“Don is niet voor niks in de verslavingszorg
terechtgekomen.”
De biertjes zijn in de loop der jaren vervangen
door een goed glas wijn. Don schenkt twee
glazen wit in. “Ik kan geen schatting maken
hoeveel flessen wijn er in al die jaren doorheen zijn gegaan”, zegt Jos. Don vult onmiddellijk aan: “Dat moet je minimaal in hecto
liters uitdrukken.”
De vrienden en hun gezinnen maken al
decennia verre reizen samen. Al tijdens hun
studie gingen ze jaarlijks skiën, een traditie
die ze jaren terug weer hebben opgepakt.
Don: “Wat we dan doen? Praten en klaver
jassen. En skiën natuurlijk, maar dat wordt
steeds meer wandelen.”
Dat ‘lullen’ gaat intussen vaak wel ergens
over. Tijdens het interview raken ze al snel
verwikkeld in een inhoudelijk gesprek en
vliegen termen als “recentralisatie van de
jeugdzorg” over tafel. De publicist verheft zijn
stem: “De overheid kan wel meer geld geven
aan jeugdzorginstellingen, maar er is niemand
om het werk te doen.” “Precies”, valt Don
hem direct bij, “eerst moet de aantrekkelijkheid van de sector omhoog.”
Diezelfde bevlogenheid en brede interesse
had het tweetal al jong. Jos: “We zijn altijd
heel actief geweest naast de studie: voor
zitter van de psychologenbond, lid van de
subfaculteitsraad en actief binnen O42.
Daar hebben we meer van geleerd dan van
de studie.”
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Uw Radboud-vriendschap
ook in deze rubriek?
Mail naar de redactie: 
info@alumni.ru.nl

‘Als student hebben
we leren debatteren.
Of, beter gezegd,
leren dénken’

DON OLTHOF (62) LINKS
STUDEERDE CULTUUR- EN
GODSDIENSTPSYCHOLOGIE
TUSSEN 1975 EN 1983.
WOONT IN NIJMEGEN.
GETROUWD, TWEE KINDEREN.
WAS 32 JAAR BESTUURDER BIJ
VERSLAVINGSZORGINSTELLING
IRISZORG. NU WERKT HIJ ALS
PROGRAMMAVOORZITTER
ZINNIGE ZORG GGZ BIJ
ZORGINSTITUUT NEDERLAND.
JOS VAN DER LANS (65) RECHTS
STUDEERDE CULTUUR- EN
GODSDIENSTPSYCHOLOGIE
TUSSEN 1973 EN 1981.
WOONT IN AMSTERDAM.
SAMENWONEND, TWEE KINDEREN EN TWEE PLEEGKINDEREN.
WERKT ALS PUBLICIST EN GEEFT
LEZINGEN.
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Duizend keer het
dertigersbrein

reportage
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Mensen beter begrijpen in hun dagelijks leven. Dat is
het doel van de Healthy Brain Study, een groot onderzoek naar duizend dertigers uit Nijmegen en omgeving.
Redacteur Ken Lambeets (32) gaf zich op als proef
persoon, hing een week lang vol activiteitenmeters en
nam deel aan een testdag in het Trigon.
tekst: ken lambeets | foto’s: rein wieringa

I

foto: julie de bruin

n een kantoortje in de kelder van het Trigon dompel
ik mijn rechterhand in een bak met ijskoud water.
Terwijl ik mijn vingers langzaam voel verstijven,
maakt een onderzoeksassistent een echo van mijn
halsslagader, met een apparaat dat normaal gezien
op buiken van toekomstige moeders ligt. Ondertussen
legt een camera het effect van het ijskoude bad op mijn
gezicht vast. Wat is hier nu weer de bedoeling van?
Het is een vraag die ik me vaker stel tijdens mijn eerste
testdag in het Donders Instituut. Als ik, liggend in een
MRI-scanner, tien minuten naar een kruisje op het
scherm boven me lig te staren. Bij een test op de com
puter, waarbij ik korte elektroshocks krijg toegediend.
Tijdens het drie keer drie minuten kauwen op een wat
tenstaafje. Of als ik met een joystick een balletje tegen
een ander balletje moet laten botsen, waarna er op een
digitaal scherm vuurwerk ontstaat en een robotarm de
joystick terug naar het midden duwt.
De meeste tests zijn dan wel leuk en pijnloos, maar
antwoorden op mijn vragen krijg ik voorlopig niet. Die
komen later dit jaar, belooft een onderzoeksassistent,
na de derde van drie testdagen. Te veel voorkennis zou
het onderzoek kunnen beïnvloeden, en dat mag niet.
De tests maken deel uit van de Healthy Brain Study
(HBS). Dat is een groot onderzoek van de universiteit,
het Radboudumc en het Max Planck Instituut onder
duizend dertigers uit Nijmegen en omgeving, dat afge
lopen september van start ging. De hele studie kost 7,9
miljoen euro. Meer dan de helft daarvan (4,4 miljoen
euro) komt van de Stichting Reinier Post, die de finan
ciën van de Stichting Katholieke Universiteit beheert.
De rest van het bedrag past de Radboud Universiteit bij.
Uit de HBS moeten een gigantische database en een
biobank (lichaamsmateriaal van patiënten dat dient
voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, red.) voort
vloeien, waarmee onderzoekers van verschillende disci
plines aan de slag kunnen. Uiteindelijke doel: meer
zicht krijgen op hoe het brein functioneert en hoe het
ons dagelijks leven beïnvloedt. ‘Over het antwoord op
die laatste vraag hebben wetenschappers nog geen idee.
Het HBS moet hen daarbij een stukje verder helpen.’

Waarom zijn dertigers zo’n interessant
onderzoeksobject? Hoofdonderzoeker
Guillén Fernandez noemt hen een relatief
stabiele leeftijdsgroep. “Hun brein is
volgroeid, maar nog niet te oud”, zegt de
Spaans-Duitse neurowetenschapper aan
zijn statafel in het Trigon. “Dertigers
nemen vaak belangrijke beslissingen over
hun familie, hun carrière en op econo
misch vlak: kopen ze een huis of niet?
Wij willen onderzoeken wat al die dingen
met mensen doen.”
Wat betreft omvang en duur van het
onderzoek is de HBS uniek. De meeste
wetenschappelijke studies testen hypotheses
bij kleine groepen. Maar die methode heeft
zijn beperkingen. In het lab zijn studies
sowieso vaak een beetje kunstmatig en het
aantal proefpersonen is te klein om indivi
duele verschillen te beschrijven, terwijl
het brein ons meest individuele orgaan
is. De experimenten duren bovendien
meestal maar een dag. Daarna gaan de
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proefpersonen – vaak studenten – naar
huis. “In een gecontroleerde omgeving kun
je heel goed hypotheses checken, maar
zo’n setting staat ver af van het alledaagse
leven”, zegt Fernandez.
Daarom moeten de duizend deelnemers
aan de HBS – in een tijdsbestek van één
jaar – drie weken activiteitenmeters dragen
en drie keer voor een testdag naar het
Trigon. Door buiten de gecontroleerde
omgeving te gaan, kan onderzocht worden
hoe mensen zich voelen als ze honger of
stress hebben en moe zijn. “Ons brein
gedraagt zich anders tijdens al die momen
ten”, zegt Fernandez.

‘Ik betrap me erop dat
ik alle testjes zo goed
mogelijk wil doen’
Met de 90 terabyte of 500.000 uren aan
data die de studie moet opleveren, kunnen
onderzoekers vanaf juli 2022 aan de slag.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de
data gedeeld zullen worden met de rest van
de wereld. Waarschijnlijk wordt de data
base in drie fases vrijgegeven: het eerste
halfjaar zijn de gegevens exclusief voor
onderzoekers die het study design mee heb
ben opgesteld, daarna zes maanden voor
de rest van de campus. Na een jaar mogen
ook onderzoekers van andere universiteiten

wereldwijd met de data aan de
slag, wellicht tegen betaling
van abonnementsgeld.
dag verlof
De zware taak om duizend
proefpersonen te vinden in de
ruit tussen de Rijn, de Maas,
de A50 en Duitsland rust op
de schouders van Janet den
Hollander, de marketeer die
speciaal voor dit project is aan
genomen. Het panel moet voor
de helft uit mannen en voor de
helft uit vrouwen bestaan en
een mooie dwarsdoorsnede
van de bevolking zijn.
Dat is een flinke uitdaging.
Verspreid over een jaar zijn
deelnemers zo’n 53 uur bezig
met de studie, en dertigers zijn
vaak al druk met carrière, gezin
en een sociaal leven. Inspiratie
om toch voldoende proefperso
nen te werven, ontleende Den
Hollander onder andere aan
The Rhineland Study, een groot
gezondheidsonderzoek in
Duitsland. De organisatoren
daarvan konden ondernemers
overtuigen om iets terug te
doen voor de samenleving
door hun personeelsleden een
dag verlof te geven om deel
te nemen aan de studie.

Gezocht: Testpersonen
Er worden nog dertigers
gezocht voor het onderzoek.
Meer info en aanmelden via
www.healthybrainstudy.nl

“Dat proberen wij nu ook te doen”, zegt
Den Hollander.
Die methode lijkt vruchten af te werpen.
Op dit moment hebben zo’n 300 dertigers
een aanmeldingsformulier ingevuld en
zijn 96 mensen begonnen aan de studie.
Van de zes drop-outs vonden er vier de
studie te belastend. “Daarom leggen we in
de communicatie nu nog meer nadruk op
de tijdsinvestering”, aldus Den Hollander.
slaapband
Dat de studie heel wat van deelnemers
vraagt, blijkt al snel. Een week voor de
testdag in het Donders Instituut staat er
een fietskoerier aan de deur. Hij overhan
digt me een grote doos met daarin vier
activiteitenmeters en een computer.
Even later plak ik een kleine bewegings
meter met een pleister op mijn rechterdij
been. Het apparaatje meet hoeveel ik zit,
sta en loop. Een uur nadat ik het ding heb
aangebracht, ben ik al vergeten dat het er
zit. Hetzelfde geldt voor een siliconen
bandje rond mijn pols, dat registreert met
welke stoffen ik in aanraking kom, en een
smartwatch die onder andere mijn hart
slag en lichaamstemperatuur bijhoudt.
Lastiger is de slaapband, die om mijn
hoofd moet en de diepte en intensiteit van
de slaap meet. De eerste nacht word ik
enkele keren wakker en door het zwakke
schijnsel van een ledlampje val ik niet
meteen weer in slaap. Na enkele nachten
gaat het beter, al is niet meteen duidelijk
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Wat krijgen
deelnemers?
of dat komt doordat ik gewend ben aan dat rare ding
om mijn hoofd of omdat ik gewoon moe ben. Wat zegt
dit, vraag ik me af. Zijn de data wel representatief voor
mijn normale slaapgedrag?
Maar het irritantst zijn de vragenlijsten die tien keer
per dag via een app worden doorgestuurd en telkens
zo’n tweeënhalve minuut in beslag nemen: wat ben ik
aan het doen; met wie heb ik online contact; voel ik
me gewaardeerd door mijn gezelschap; kan ik me wel
goed concentreren? Wat die laatste vraag betreft: door
gaans wel, tot ik weer zo’n vervelende melding krijg.
Tot slot komt er nog wat administratie bij kijken. De
slaapband moet iedere dag worden opgeladen, net als
het horloge, waarvan ik de data in een computer moet
zetten. Als dat de eerste avond niet meteen lukt, heb ik
de helpdesk nodig. Die is alleen overdag telefonisch
bereikbaar, dus moet ik een mailtje sturen. Uiteindelijk
komt alles in orde.
Toch vraag ik me tijdens de testweek enkele keren af
waarom ik eigenlijk aan de studie deelneem. Door alle
meters en tests lijkt het een grote medische check-up,
maar een persoonlijk oordeel krijg ik niet. De kans om
door de mand te vallen bij bijvoorbeeld een geheugenof fietstest is in principe miniem. De data zijn geano
nimiseerd: in de studie ben ik niets anders dan een
lange code. Toch betrap ik me erop dat ik alle metingen
en testjes zo goed mogelijk wil doen. Als het de avond
voor de testdag niet lukt om te poepen – deelnemers

Deelnemers aan de Healthy Brain
Study kunnen in totaal 200 euro
verdienen: 50 euro voor elk van
de drie testdagen en dan nog
eens 50 euro met computertests.
Het totale bedrag wordt pas na
afloop van de studie uitgekeerd.
Participanten krijgen ook enkele
meetresultaten terug, onder
andere over hun bloeddruk. Een
intelligente weegschaal leert hun
meer over hun levensstijl. Wie dat
wil, krijgt een foto van zijn of haar
hersenen.

moeten staaltjes ontlasting mee
nemen naar het Donders Instituut
– voel ik me zelfs licht bezwaard.
Gelukkig mag het ook nog op de
testdag zelf.
expertises bundelen
Wellicht is ijdelheid de verklaring:
onderdeel willen zijn van een studie
die zorgt voor een wetenschappe
lijke doorbraak. Daarin sta ik niet
alleen. Tot nu toe antwoordden 132
van de 300 aangemelde proefperso
nen op de vraag wat hun belang
rijkste reden voor deelname is: een
bijdrage leveren aan de wetenschap.
Dat is bijzonder, want de echte
onderzoeksvragen van de HBS
moeten nog gesteld worden. Wie de
meetgegevens wil onderzoeken,
moet daarvoor betalen en de
kosten kunnen flink oplopen.
Gedurende het onderzoek worden
drieduizend bloedstalen verzameld
– drie per deelnemer. Dat aantal is
veel groter dan in andere studies.
Wie onderzoek wil doen naar
eiwitten in het bloed, heeft veel
materiaal tot zijn beschikking,
maar daardoor dus ook veel kosten.
Door de HBS te financieren, wil
de Radboud Universiteit interdisci
plinair onderzoek ondersteunen.
Wetenschappers die met de gege
vens aan de slag gaan, moeten
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Team Science
 reder dan hun eigen discipline denken.
b
Dat geldt niet in het minst voor neuro
wetenschappers zelf. “Een taalonder
zoeker kijkt naar taal en een geheugen
onderzoeker naar het geheugen”, zegt
Fernandez. “Soms overlappen hun
resultaten, zonder dat ze het van elkaar
weten. Omdat onze dataset zo groot is,
zullen we interacties tussen verschillende
onderzoeksdomeinen voor het eerst goed
kunnen zien.”
De dataset is zelfs zo breed dat naast
neurowetenschappers en medici ook
onderzoekers van natuur-, communi
catie-, sociale en managementweten
schappen ervan gebruik zouden kunnen
maken. Door expertises te bundelen, dus
vanuit verschillende disciplines geza
menlijk de data te analyseren, kunnen
we volgens Fernandez een volgende stap
zetten in het begrijpen van mensen in
hun dagelijks leven – bijvoorbeeld als
het gaat over de vraag hoe economische
beslissingen tot stand komen. Historici

Zo’n 1000 d
 ertigers
gaan 53 uur lang
meten, wegen,
lijsten invullen

Niet alleen met de studie zelf,
ook met de manier van wetenschap bedrijven wil de HBS een
pioniersrol spelen. “De wetenschap bestaat uit veel te veel
kleine onderzoeksgroepen”,
zegt hoofdonderzoeker Guillén
Fernandez. “Dat idee gaat terug
op een model uit de negentiende eeuw, toen er nog maar een
paar honderd wetenschappers
in Europa waren. Tegenwoordig
zijn er wereldwijd meer dan één
miljoen onderzoekers en de
problemen die we onderzoeken
zijn te complex om binnen één
onderzoeksgroep te beantwoorden. Faculteiten zijn heel
oude structuren.”
De neuroloog noemt de HBS
een voorbeeld van team science.
Het is de droom van de onderzoeker dat alle publicaties die
voortkomen uit de studie niet
worden ondertekend met de
namen van de individuele
onderzoekers, maar met het
Healthy Brain Consortium.
Waarschijnlijk wordt het een
compromis: naast de naam van
het consortium zullen ook de
namen van de onderzoekers die
de analyses hebben uitgevoerd
onder de publicaties komen te
staan.

kunnen met de database dan weer onder
zoeken of een historische gebeurtenis – een
terroristische aanslag, financiële crisis of
wereldkampioenschap voetbal – impact
heeft op het brein.
nobelprijs
Je houdt er eigenlijk geen rekening mee,
maar een studie die zoveel geld en moeite
kost, kan ook mislukken. “De kans bestaat
dat we niet voldoende proefpersonen vin
den, maar daar ben ik inmiddels wel opti
mistischer over geworden”, zegt Fernandez.
“Het zou kunnen dat deelnemers de studie
te zwaar vinden en er na verloop van tijd de
brui aan willen geven. Een ander risico is
dat de meetresultaten uiteindelijk toch niet
erg nuttig blijken of dat de data niet goed
genoeg van kwaliteit zijn. Het zou zomaar
kunnen dat deelnemers de tests te moeilijk
vinden, of dat onderzoekers geen interesse
hebben om de data te analyseren.”
Of de HBS uiteindelijk tot een wetenschap
pelijke doorbraak zal leiden, is dus koffie
dik kijken. Fernandez hoopt dat de studie
nieuwe inzichten zal opleveren over het
brein, een orgaan waar we eigenlijk niet
heel veel over weten. Het is een van de
redenen waarom er zo weinig Nobelprijzen
in de neurowetenschappen zijn. Maar stel
dat er toch ooit één gaat naar de weten
schappers achter de Healthy Brain Study,
dan heb ik mijn ontlasting niet voor niets
in een potje gelepeld.
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Boek,
zweet en
tranen
‘Heel veel mensen die op
Facebook of LinkedIn staan,
zijn al lang overleden maar
hun online-accounts leven
gewoon nog door. Een deel
van deze sociale media
wordt zo langzamerhand
een digitaal kerkhof.’ (Wie
erft de naaktkat?, p. 67)

Lucienne van der Geld schreef het boek Wie erft
de naaktkat? Het werd een licht verteerbaar, haast
vrolijk boek over erfrecht. Iedereen gaat een keer
dood, dan moet alles goed geregeld zijn, aldus de
docent notarieel recht. “Het mooie is dat de wet
als anker werkt.”
Het boek zit vol smeuïge verhalen, bijvoorbeeld over de
erfenis van Prince. Waarom? “De zanger overleed in 2016
en liet miljoenen na, maar had geen testament. Omdat hij
gescheiden en kinderloos was, ging zijn erfenis automatisch
naar de naaste familie. Binnen drie weken meldden zich
zevenhonderd potentiële halfbroers en -zussen. Er doken
zelfs ‘kinderen’ van Prince op. Zijn erfenis is hierdoor drie
jaar na dato nog steeds niet afgewikkeld. Zo’n voorbeeld
maakt duidelijk dat je een hoop gedoe kunt voorkomen als
je je nalatenschap regelt.”
Wat maakt erfrecht zo interessant dat u er een boek over
schrijft? “Erfrecht is zulk menselijk recht. Het gaat over
iedereen, jong en oud. Mijn boek gaat over twee kanten van
het erfrecht. Enerzijds kun je zelf iets erven, als erfgenaam,
anderzijds juist iets achterlaten. Iedereen laat íets na: een
fiets, een Facebookaccount - of een schuld, dat kan ook.
Je studieschuld trouwens niet, die erft niet over.”
Kijkt u als notaris anders naar de dood? “De dood is nog
steeds een taboe. En dat houdt mensen weg bij essentiële
zaken die je goed moet regelen. In de notarispraktijk heb ik
vaak te maken met de dood. Mensen hebben veel emoties
en zorgen. Het mooie is dat de wet als anker werkt. Het
geeft te midden van al die emoties toch de weg aan. Soms
roepen mensen me pas bij zich op hun sterfbed. Zodra hun
nalatenschap goed geregeld is, zie ik ze tot rust komen.”
Waar hebt u dit boek geschreven? “Voor het grootste deel
op vakantie in Cannes, in Zuid-Frankrijk, uitkijkend over de
zee. Vakantie is voor mij werken met een ander uitzicht.
Het boek heb ik daarna afgerond bij mij thuis in Utrecht,
gewoon aan de eettafel.”

Lucienne van der Geld,
Wie erft de naaktkat?
Wat iedereen over nalaten
& erven moet weten.
Karakter Uitgevers, 2019

Kostte het veel bloed, zweet en tranen? “Nee, eerlijk gezegd
niet. Het schrijven ging heel vlot. Eigenlijk moest ik aan
mijn proefschrift werken, maar ik heb me laten afleiden
door dit boek. Het was in Nederland wel even zoeken naar
een goed schrijfritme. Ik moet gewoon op vrijdagavond een
isolement instappen en daar pas op zondagavond uitkomen. In die tijd werk ik onafgebroken aan mijn boek, op een
beetje nachtrust na. Nu ga ik ook zo doorstoten met mijn
proefschrift, in een reeks ‘isoleerweekenden’.”
tekst: inge mutsaers | foto: duncan de fey
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‘Geven is investeren in talent’
Wie geeft aan de wetenschap, investeert in talent.
Door een donatie aan het Radboud Fonds krijgen
wetenschappers de ruimte om creatief te zoeken naar
nieuwe antwoorden op nieuwe vragen. “Donateurs
helpen door hun gift grenzen te verleggen.”
Doneren aan de wetenschap lijkt op het zogeheten mecenaat in de kunsten. “Het culturele
mecenaat kent een lange en rijke geschiedenis”, zegt Helleke van den Braber, universitair
docent aan de letterenfaculteit. Zij doet
onderzoek naar de band tussen kunstenaar
en weldoener. “Al eeuwenlang weten kunstenaars zich gesteund en gedragen door de

betrokkenheid en vrijgevigheid van mensen
die geloven in hun werk.”

Grenzen verleggen
Volgens Van den Braber hebben kunstenaars
en wetenschappers meer gemeen dan de
meeste mensen denken. “Ze zorgen allebei op
hun eigen manier voor nieuwe denkrichtingen

en zoeken beiden het experiment. Dat maakt
geven aan kunst en wetenschap zo zinvol:
donateurs weten dat ze door hun gift grenzen
helpen verleggen.”

Blijvende waarde
Geven aan de wetenschap is in Nederland in
opkomst. Rond universiteiten scharen zich
steeds vaker kringen van gevers, die de wetenschap een warm hart toedragen. Ze voelen zich
verbonden met wat er aan hun universiteit
gebeurt, ook als ze zelf al lang niet meer op de
campus rondlopen. “Ook in die zin lijkt geven
aan de wetenschap op het mecenaat in de
kunsten”, zegt Van den Braber. “Doneren levert
iets op wat van blijvende waarde is. Het geeft
een vorm van verbondenheid en nabijheid die
voor donateurs cruciaal is.”

mobiel planetarium

Het Radboud Fonds is een
gezamenlijk initiatief van de
Radboud Universiteit en het
Radboudumc.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over
de projecten of over het
Radboud Fonds? Stuur dan
de ansichtkaart uit dit magazine retour of mail ons op
info@radboudfonds.nl.

Om alle basisscholieren in Namibië les te kunnen
geven in het mobiele planetarium, hebben we
25.000 euro nodig. Helpt u mee? Meer informatie
leest u op <link crowdfunding>.

Een onderdeel van het social impact-plan is om
met een mobiel planetarium alle basisscholen van
Namibië te bezoeken. De pilot afgelopen zomer was
een enorm succes. In de dome (zie foto) zagen kinderen de maan, de Melkweg en – vanuit de ruimte –
de aarde. “Zelfs kinderen die niet zoveel zin hadden

om naar binnen te gaan, kwamen met enthousiaste
verhalen naar buiten”, zegt astrofysicus Marc Klein
Wolt. “Ze waren bijvoorbeeld verrast over de grote
hoeveelheid water op aarde! Leraren waren ook
enthousiast omdat dit project de horizon van
kinderen echt kan verbreden.”
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invloedrijke vrouw van Nederland. In 2017
werd zij benoemd tot officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Volgend jaar spreekt ze de VN
toe over empowering women in healthcare.

Mannelijke meetlat

Hoogleraar Cardiologie voor vrouwen

Het vrouwenhart ontrafeld
Hoogleraar en cardioloog
Angela Maas heeft de grenzen
in de wetenschap verlegd met
haar onderzoek naar het vrouwenhart. Waar voorheen de
mannelijke patiënt als norm
gold, heeft zij de weg gebaand
voor het vrouwenhart.
“Je moet het verschil maken
waar het relevant is.”

Afrika Millimeter Telescoop

Wetenschappelijke
én sociale impact
Geven aan de wetenschap heeft
blijvend effect. Dat bewijst het
Afrika Millimeter Telescoop-project
waarmee één telescoop twee landen
verder brengt.
Afgelopen april overspoelde de nationale en
internationale pers de Radboud-campus. Aanleiding was één foto: de allereerste afbeelding van
het zwarte gat. “Gemaakt doordat telescopen
over de hele wereld op hetzelfde moment naar

En verschil maken doet ze. Het begon eind
jaren tachtig met een wake-upcall, aan het
begin van haar carrière als cardioloog. “Een
vrouw in mijn spreekkamer gaf midden in het
gesprek een klap op tafel en zei: ‘U heeft geen
idee wat ik heb!’ Ze had gelijk.”

Spreekkamer
Maas begon onderzoek te doen naar het vrouwenhart. “De onderzoeksvragen rolden zó uit
de spreekkamer, ik hoefde alleen maar te luisteren.” In 2003 stopte ze met mannelijke patiënten, om zich volledig op het vrouwenhart te
richten. Ze werd de eerste Nederlandse hoogleraar Cardiologie voor vrouwen (in 2012) en
ontving verschillende prijzen voor haar werk.
Begin december koos OPZIJ haar tot de meest

hetzelfde punt keken,” vertelt astrofysicus
Marc Klein Wolt.
Om een scherp beeld te krijgen van het zwarte
gat moet de verspreiding van telescopen over de
wereld goed zijn. Vanuit één deel van de aarde
komt echter geen input, omdat er geen geschikte radiotelescoop is: Afrika. “We hebben gekeken
wat daar de meest ideale plek zou zijn om een
telescoop te plaatsen en dat is de Gamsberg in
Namibië,” zegt Klein Wolt. “Het melkwegstelsel
is daar goed zichtbaar, het weer is goed én het is
een stabiel land.”

Social impact
Inmiddels is er een samenwerking met Namibië
om de telescoop te realiseren. “Om het zwarte
gat te fotograferen, hebben we de telescoop

Maas praat liever over wat goed is voor haar
patiënten dan over zichzelf, maar “al die aandacht is natuurlijk welkom om genderspecifieke geneeskunde op de kaart te zetten. Elke dag
worden vrouwelijke hartpatiënten langs een
mannelijke meetlat gelegd. Dat zorgt voor verwarring, onduidelijke diagnoses en verkeerde
behandelingen. Het is zo belangrijk dat je
klachten begrepen worden, en nog beter: dat
er oplossingen zijn.”

Nieuwe ideeën
Na een lezing of spreekuur wordt Maas regelmatig benaderd door mensen die haar onderzoek willen steunen. “Dat is geweldig, want het
kost heel veel tijd om onderzoek gefinancierd
te krijgen.” Die tijd kan ze goed gebruiken,
want “er zijn altijd plannen voor nieuw onderzoek: Zo kreeg ik bericht van een groep van
280 vrouwen die elkaar hebben gevonden via
Facebook. Ze hebben allemaal een scheur in
een kransvat, wat heel zeldzaam is. Ze vroegen
me: wat kunt u voor ons doen?” Maas glimlacht. “Ik heb inmiddels een onderzoekslijn
voor hen opgezet.”

één maand per jaar nodig,” vertelt Marjolijn
 ermeulen, programmamanager en fondsen
V
werver. “De overige elf maanden doneren we
aan de Namibische wetenschap.”

Win-win
Daarvoor is een uitgebreid social impact-plan
opgesteld. “Om de telescoop te bedienen en
onderhouden zijn wetenschappers en ingenieurs
nodig. Die zijn er nauwelijks in Namibië. Met dit
plan proberen we mensen enthousiast te maken
voor de wetenschap en ze te ondersteunen in
hun carrière,” zegt Vermeulen. “Ook coachen
we PhD’s en betrekken we bedrijven bij spin-off
projecten. Zo helpen wij het land aan bèta
wetenschappers en Namibië helpt ons met het
realiseren van deze telescoop. Win-win.”
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beeldreportage
Behalve studenten
en hoogleraren zijn er
ook veel baby’s te v inden
op de campus. Zij doen
mee aan taalonderzoek.
Fotoverslag uit het Baby
& Child Research Center,
dat dit jaar 20 jaar
b
 estaat.
fotografie: erik van ’t hullenaar

Baby’s in
via het sprookjespad komen kinderen binnen
bij het max planck instituut. de elfjes en
kabouters helpen de kleintjes om ontspannen
aan het onderzoek te beginnen.

in beeld
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baby amy krijgt een hight-tech badmutsje op dat kleine
elektrische golfjes van haar brein kan o
 ppikken: een eeg
(electroencephalogram). daarmee krijgen onderzoekers
een inkijkje in wat er omgaat in het hoofd van het kind.
om te kunnen meten hoe de hersenen verwerken wat het
kind doet en ziet, gebruiken onderzoekers vaak eyetracking
in combinatie met een eeg-meting. op de foto: onderzoeker
jefta lagerwerf, baby amy en moeder iris.

het lab
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via eyetracking meten onderzoekers onder
meer of baby maya naar de bal kijkt wanneer
ze het woord ‘bal’ hoort.

vanuit een aangrenzende ruimte observeren onderzoekers de
interactie tussen kinderen en ouders of onderzoekers.
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Baby & Child Research Center

voordat de eyetracking begint,
bepaalt de computer met behulp van
een sticker op het voorhoofd van de
baby waar de ogen precies zitten. op
de foto: maya

onderzoeker julia egger speelt met baby
maya en observeert intussen hoe maya
reageert op de woorden die ze hoort.

In het Baby & Child Research Center (BCR) bestuderen
onderzoekers de taalontwikkeling, de sociale en cognitieve
ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gedurende de
eerste zes jaar van hun leven. Het voornaamste onderzoeksdoel is begrijpen hoe kinderen taal leren. Wat weten jonge
kinderen van hun moedertaal? Hoe ontdekken ze woorden
in het spraaksignaal? Hoe en wanneer weten ze dat ‘de
hond ziet de poes’ iets anders betekent dan ‘de poes ziet de
hond’? Het baby-lab is twintig jaar geleden opgericht door
Anne Cutler en was het eerste baby onderzoekscentrum in
Nederland waar de taalontwikkeling van baby’s en kinderen
werd onderzocht. Later kwam daar ook onderzoek naar
sociaal-cognitieve ontwikkeling bij en onderzoek van zwangere vrouwen en het ongeboren kind. In 2017 is het lab
opnieuw uitgebreid en worden zwangere vrouwen en kinderen vanaf voor de geboorte tot de leeftijd van zes jaar
onderzocht. Meer info: babyandchild.nl
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Vrouwen aan de top

‘We moeten het
masculiene karakter
van leiderschap
veranderen’
De top van het Nederlandse bedrijfsleven telt nog steeds te weinig
vrouwen. Begin december stemde de Tweede Kamer voor een motie
om ten minste 30 procent vrouwen in de raad van commissarissen bij
een beursgenoteerd bedrijf aan te stellen. En de TU Eindhoven maakte
onlangs bekend bepaalde functies alleen open te stellen voor vrouwen.
Hoe zit het met de Radboud Universiteit? “Het zou goed zijn als er
minder grote zieners en minder grote leiders aan de macht zouden zijn.”
tekst: tefke van dijk | illustratie: esther aarts
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ls het aan de SociaalEconomische Raad (SER) ligt,
komen er stevige maatregelen om de genderdiversiteit
aan de top te bevorderen.
Eén zo’n maatregel is het ‘ingroeiquotum’
van ten minste 30 procent vrouwen. Dat
zou moeten gelden voor de raden van
commissarissen (RvC’s) van de 88 beurs
genoteerde ondernemingen in Nederland.
Zodra er een functie binnen de RvC vrij
komt, is het bedrijf verplicht om een vrou
welijke commissaris te benoemen. Alle
bijna vijfduizend ‘grote’ bedrijven moeten
daarnaast zelf ambitieuze streefcijfers en
actieplannen opstellen. Dat staat in het
SER-advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor
versnelling’. Radboud-hoogleraren Yvonne
Benschop (organizational behaviour) en
Marieke van den Brink (gender & diversi
ty) waren betrokken bij de totstandkoming
van dit advies.
Marieke van den Brink, hoogleraar Gender
en diversiteit in organisaties werkte ook
mee aan de vijfde editie van de Bedrijven
monitor Topvrouwen, een publicatie van de
onafhankelijke commissie Monitoring die
in de gaten houdt of de wet wordt nage
leefd wat betreft het streefcijfer van 30
procent m/v [zie kader]. De resultaten
stemmen haar niet vrolijk. “Ik vind de
cijfers teleurstellend en onacceptabel.
Zes jaar na de invoering van het wettelijk
streefcijfer is meer dan 90 procent van de
bedrijven er niet in geslaagd een evenwich
tige verdeling van de zetels te bereiken in
de raad van bestuur en raad van commis
sarissen. Meer dan 90 procent legt daarover
bovendien geen of onvoldoende verantwoording af. Onze conclusie: de huidige
wet wordt onvoldoende nageleefd.”
Volgens de commissie verloopt de voort
gang traag en neem het aantal
vrouwelijke bestuurders en com
missarissen maar mondjesmaat
toe. Van den Brink: “Terwijl
het wél kan. Bedrijven die
echt aandacht besteden
aan diversiteit hebben het
streefcijfer de afgelopen
jaren gehaald, maar deze
groep blijft veel te klein.”
De overgrote meerder
heid komt volgens Van

den Brink niet in beweging.
“Als we bedrijven tot actie wil
len bewegen, zijn verdergaande
maatregelen nodig. In andere
Europese landen zie je dat
quota in korte tijd voor een
versnelling kunnen zorgen.
De commissie adviseert de
politiek dan ook een afdwing
baar quotum in te voeren, met
sancties voor niet-naleving.”

‘De Radboud
Universiteit is
eenoog in het
land der
blinden’
Deze sancties kunnen variëren
van waarschuwingen en geld
boetes tot vernietigbare benoe
mingen en het opschorten van
vergoedingen aan bestuurders
en toezichthouders.
‘van de pot gerukt’
Niet alleen bedrijven kampen
met een gebrek aan (top)vrou
wen. De Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e)
vindt dat er ook te weinig
vrouwelijke wetenschappers
zijn. Vorig jaar was 12,6 pro
cent van de hoogleraren in
Eindhoven vrouw en daarmee
bungelt de TU/e onderaan de
lijst van Nederlandse univer
siteiten [zie tabel hiernaast].
De komende vijf jaar stelt de
TU/e daarom maximaal 150
vacatures voor hoogleraren en
universitair (hoofd)docenten
in eerste instantie alleen open
voor vrouwen. Pas als na zes
maanden geen geschikte vrouw
is gevonden, mogen mannen
solliciteren.
Bij de introductie van het
beleid, in juni van dit jaar, zei
rector Frank Baaijens: “Het is

al langer bekend dat een divers personeelsbestand
beter functioneert. Het leidt tot betere strategieën,
creatievere ideeën en snellere innovatie. We hebben
al jaren maatregelen om het percentage vrouwen in de
wetenschappelijke staf te verhogen, maar we gaan te
langzaam vooruit.”
De reacties op de Eindhovense maatregel zijn op zijn
zachtst gezegd verdeeld. Zo schreef een mannelijke
hoogleraar informatica in De Telegraaf dat het beleid
van de TU/e ‘van de pot gerukt’ is en kwamen bij
antidiscriminatiebureau RADAR bijna vijftig klachten
binnen. Een van die klachten komt van Harmen Visser,
die in juli zijn studie werktuigbouwkunde afrondde
en zelf geen baan ambieert bij de TU/e. Tegen het
Eindhovens Dagblad zei hij: “Het lijkt erop dat de TU/e
streeft naar evenveel mannelijk als vrouwelijk weten
schappelijk personeel, maar dat is geen realistische
en logische eis. Bij technische studies ligt het aantal
vrouwen veel lager dan het aantal mannen. Dat is een
eigen keuze van vrouwen. Ik geloof niet dat dat komt
door discriminatie, die tegengegaan moet worden met
zo’n draconisch beleid als dit.” Visser trekt een verge
lijking met het tekort aan mannelijke leerkrachten op
basisscholen. “Als daarvoor een maatregel zou komen
zoals de TU/e die neemt, zou dat niet mogen.”
Antidiscriminatiebureau RADAR wil van het College

percentage vrouwelijke
hoogleraren per universiteit
Streefcijfers 2020 en stand van zaken eind 2017
Universiteit

Streefcijfer
2020

Eind
2017

Open Universiteit

35,0

30,1

Radboud Universiteit

25,0

27,4

Universiteit Leiden

27,0

27,2

Universiteit Utrecht

25,0

24,6

Universiteit Maastricht

22,0

24,4

Universiteit van Amsterdam

25,0

22,7

Vrije Universiteit Amsterdam

25,0

22,0

Rijksuniversiteit Groningen

25,0

19,6

Tilburg University

25,0

19,3

Wageningen University & Research

24,6

16,9

Technische Universiteit Delft

15,0

14,6

Universiteit Twente

20,0

13,6

Erasmus Universiteit Rotterdam

20,0

13,5

Technische Universiteit Eindhoven

20,0

12,6

Bron: Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018, publicatie van
het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.
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voor de Rechten van de Mens
weten of het voorkeursbeleid
van de TU/e is toegestaan (bij
het ter perse gaan van Radboud
Magazine was de uitspraak van het
College nog niet bekend, red.).
actieve groep
Hoe zit het bij de Radboud Universiteit?
Op de Nijmeegse campus lopen al bijna
dertig jaar meer vrouwen rond dan man
nen. Die verhouding zie je ook terug in de
stad: op elke 100 mannen wonen er 106,7
vrouwen. Op de universiteit zijn vrouwen
zowel onder studenten als onder promo
vendi oververtegenwoordigd. Hoger op de
wetenschappelijke carrièreladder neemt
het aandeel vrouwen af en het aandeel
mannen toe. Van de 268 hoogleraren
waren er in oktober 191 man en 77 vrouw
(inclusief Radboudumc: 114). Het meest
recente percentage vrouwelijke hooglera
ren op de universiteit is 28,84 (inclusief
Radboudumc: 26,15).
Alle vrouwelijke professoren zijn verenigd
in het Radboud Netwerk Vrouwelijke
Hoogleraren (RNVH), dat in 2001 is

ontstaan
als een
initiatief van
vrouwelijke
hoogleraren uit
verschillende
wetenschapsgebie
den van universiteit en
Radboudumc. Het is een infor
meel platform dat de positie
van vrouwen in de wetenschap
wil bevorderen. Elke nieuwe
vrouwelijke hoogleraar krijgt
een uitnodiging om deel te
nemen. Het netwerk komt vier
keer per jaar bij elkaar en voert
twee keer per jaar een gesprek
met een delegatie van het col
lege van bestuur.
De Radboud Universiteit heeft
dus een actieve groep die zich
bezighoudt met de positie van
vrouwen. “We krijgen daarbij
steun van het college van
bestuur”, zegt Yvonne
Benschop. Naast hoogleraar

aandeel vrouwelijke wetenschappers per
functiecategorie, tussen 2005-2017

2005

Hoogleraren

Universitair
hoofddocenten

Universitair
docenten

Promovendi

9,9

15,5

27,8

38,3

2008

11,7

18,2

31,1

41,9

2011

14,8

21,5

34,1

44,7

2014

17,1

25,6

37,0

43,5

2017

20,9

28,6

40,7

42,7

Bron: Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2018, publicatie van het Landelijk Netwerk
Vrouwelijke Hoogleraren.

Organizational behaviour aan de Faculteit
der Managementwetenschappen is
zij hoofd van de sectie Bedrijfs
kunde en geeft ze leiding aan
de facultaire onderzoeksgroep
Gender and Power in Politics and
Management. Ze vindt de stap
van de TU/e heel verstandig.
“Het is nodig als je echt ver
andering wil. Na vijftig jaar
nadenken, beleid en onder
handelen komen we niet veel
verder met vrouwen aan de
top. Hoe lang blijf je praten voordat
je actie onderneemt? Het is tijd voor
een quotum wanneer we eindelijk
resultaat willen boeken.”
masculiene kenmerken
Benschop vindt het quotumvoorstel van
de SER een mooi begin. “Maar let wel: 30
procent vrouwelijke raadscommissarissen
betekent dat nog steeds 70 procent man is.
De storm aan reacties die dit al oproept,
maakt duidelijk dat de kwaliteiten van
vrouwen nog altijd stelselmatig worden
onderschat.” Volgens Benschop is er geen
gebrek aan kwaliteit. “Er zijn genoeg
vrouwen met voldoende kwaliteit, maar ze
worden niet aangenomen. Het probleem is
dat we er niet van uitgaan dat vrouwen de
kwaliteiten hebben.” Vaak is het ook geen
kwestie van sollicitanten die wel of niet
worden afgewezen. “Voor sommige posities
moet je worden gevraagd en daarbij zoeken
mensen het in hun eigen kring. Vaak
bestaat die uit netwerken van mannen.
Anders gezegd: mannen vragen mannen.
Dit speelt in belangrijke mate mee in het
quotum van de SER, dat gaat over de raad
van commissarissen. Daar zie je immers
vaak geen personeelsadvertenties voor.”
“Open wervingsprocedures kunnen hel
pen”, meent Benschop, “maar hoe krapper
de arbeidsmarkt, hoe sneller mensen het
toch gaan zoeken in hun eigen netwerk.
Bij belangrijke posities, zoals die van hoog
leraar, heb je te maken met afbreukrisico’s
en dan wil je onzekerheid beperken.
Mannen kennen elkaar en geven elkaar
goede referenties. Onderzoek laat zien dat
referentiebrieven voor mannen anders zijn
dan die voor vrouwen. Referenties voor
mannen zijn vaak langer en bevatten meer
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superlatieven, terwijl bij vrouwen
meer twijfels worden geuit over de
kwaliteiten.”
Volgens Benschop blijven er vaak veel
vragen bij de kwaliteiten van vrouwelijke
kandidaten. “Mensen associëren leider
schap en hoge posities nu eenmaal sneller
met mannen. Ze dichten leiders mascu
liene kenmerken toe, die bias hebben
we. Dat zie je individueel bij commissie
leden en structureel in open wervings
procedures.”
man als ideale wetenschapper
Ondanks inspanningen om de ongelijk
heid tussen mannen en vrouwen in de
academische wereld tegen te gaan, is het
aandeel vrouwen vanaf de positie van uni
versitair docent nog altijd lager dan het
aandeel mannen. Onderzoekers Channah
Herschberg, Yvonne Benschop en Marieke
van den Brink keken in zes Europese
landen (Slovenië, IJsland, België, Italië,
Ierland en Nederland) naar de selectie
criteria voor wetenschappers aan het begin

Streefcijfer 30 procent
m/v: hoe zat het ook
alweer?
Met de invoering van de Wet bestuur en
toezicht in 2013 is een streefcijfer geïntroduceerd dat moest leiden tot een evenwichtiger verdeling tussen mannen en
vrouwen in de top van het bedrijfsleven.
Raden van bestuur en raden van commis
sarissen zouden eind 2015 voor minimaal
30 procent moeten bestaan uit mannen en
voor minimaal 30 procent uit vrouwen.
Hierbij is gekozen voor een ‘pas-toe-of-leguit’-bepaling. Een bedrijf dat niet aan het
diversiteitspercentage van 30 voldoet,
moet dit toelichten in het jaarverslag.
Een sanctie of anderszins dwingende
consequentie bij niet-naleving is in de wet
niet terug te vinden. Mogelijk verandert
dit als de politiek het SER-advies voor een
ingroeiquotum overneemt en de wetgeving
aanpast.

van hun
carrière, en
hoe die criteria
worden toegepast
op vrouwelijke en
mannelijke kandidaten.
Vrouwen blijken tegen
barrières aan te lopen waar
mannen minder last van
hebben. Jonge onderzoekers
worden geacht competitief,
volledig toegewijd en interna
tionaal mobiel te zijn, en lange
dagen te maken. Zulke impli
ciete aannames van selectie
commissies pakken nadelig uit
voor vrouwen,
onder meer
door de ver
wachting dat
zij zwanger
worden en
dan minder
beschikbaar
zijn voor de
wetenschap. Van mannen
wordt niet verwacht dat ze
minder inzetbaar zullen zijn
zodra ze vader worden. De stu
die laat zien dat de bias tegen
vrouwen met kinderen nog
steeds aanwezig is, maar dat
ook vrouwen zonder kinderen
last hebben van deze voor
ingenomenheid.
Selectiecommissieleden heb
ben nog te vaak impliciet het
beeld van de man als ideale
wetenschapper. Ze willen wel
dat er meer vrouwen worden
aangenomen, maar lijken tege
lijkertijd niet echt bereid de
selectiecriteria aan te passen.
Veel commissieleden reflecte
ren onvoldoende op hun eigen
gendergedrag. Uit onderzoek
waarop NWO-beleidsmede
werker Channah Herschberg

eind november aan de Radboud
Universiteit promoveerde, komt naar
voren dat vrouwelijke kandidaten vaker
worden beoordeeld op persoonlijke karakteris
tieken dan mannelijke. ‘Vrouwen werden bij
voorbeeld vaker beoordeeld op onafhankelijkheid,
ambitie en of ze wel een goed rolmodel
zouden zijn.’ Herschberg onderzocht
hoe genderongelijkheden in de
werving en selectie van jonge weten
schappers tot stand komen. Ze analy
seerde vacatureteksten en onderzoeks
data van sollicitatieprocedures voor
postdoc- en universitair docent-posities
uit zes landen, waaronder Nederland.
Volgens Herschberg onstaat er voor vrouwelijke
kandidaten vaak een dubbele set verwachtingen en
vooroordelen. “Als van vrouwen ambitie werd verwacht,
werden ze er op afgerekend als ze dit niet expliciet
toonden tijdens het sollicitatiegesprek, zelfs als er tij
dens het gesprek niet naar gevraagd werd.” Kandidaten
kunnen zich niet verdedigen
tegen deze onzichtbare ver
wachtingen. “Ook worden
kandidaten soms met twee
maten geëvalueerd. Bij een
bespreking van potentie werden
de sterke punten van mannen
benadrukt, terwijl de minpun
ten minder aandacht kregen.
Bij vrouwen ging het doorgaans andersom.”
Volgens Benschop zou het goed zijn voor de wereld als
er “minder grote ego’s, minder grote zieners en minder
grote leiders aan de macht zijn. Onderzoek wijst uit
dat de besluitvorming verbetert en dat mensen meer
werkplezier hebben in een divers team. De werksfeer
op een afdeling verbetert ook met meer vrouwelijke
onderzoekers.”

‘Het leiderschaps
model met heroïsche,
strategische leiders
past niet meer’

De Radboud Universiteit is de op een na beste univer
siteit als het gaat om vrouwen aan de top. Benschop:
“We doet het dus net iets beter dan andere universi
teiten, maar het is eenoog in het land der blinden.
We zitten op zo’n 27 procent vrouwen in topposities
op de universiteit, op mijn faculteit is het 32 procent.
Je loopt het risico dat mensen denken: dan ben je er
wel, daarmee hebben we een critical mass. Alleen aan
tallen zijn echter niet genoeg. We moeten het mascu
liene karakter van leiderschap veranderen en ruimte
maken voor andere, meer inclusieve leiders. Het oude
leiderschapsmodel met heroïsche, strategische leiders
past niet meer in de praktijk van vandaag, maar het
beeld is vrij hardnekkig.”

schappelijke bewering uit zijn
verband wordt gerukt. Als je
alleen krantenkoppen leest, zou
je kunnen denken dat je weet
hoe je moet leven om geen
kanker te krijgen. Geen borst
implantaten, wel broccoli.

Zoektocht
Op bijna alle vragen die ik aan
mijn peuterdochter stel, antwoordt ze met: “Weet ik nog
niet.” Slechts vier simpele
woordjes, maar ze geven uitstekend haar karakter weer. Ze is
eerlijk, realistisch, ambitieus en
onderzoekend. Hier spreekt
natuurlijk een trotse vader, die
zijn dochter prachtige eigenschappen toedicht, maar toch.
Het zou me niets verbazen als
ze ooit de wetenschap in gaat.
Of de kunst.
Kunst en wetenschap lijken twee
aparte werelden, mogelijk zelfs
elkaars tegenpolen. Toch is er
een belangrijke overeenkomst.
Net als wetenschap kan kunst
niet zonder onderzoek. Neem
literatuur. Als schrijver doe je
research naar het onderwerp
waarover je wilt schrijven, maar
daar blijft het niet bij. Het schrijven zelf is ook een onderzoek.
Een schrijver die van tevoren
precies weet hoe hij of zij het
verhaal moet vertellen, werkt
aan een invuloefening en dat lees
je eraan af. Een personage in de
nieuwe roman van Niña Weijers

noemt dit ‘het balsemen van een
lijk’. Schrijven is niet balsemen,
het is een zoektocht. Ik heb zelf
soms nog moeite dat te accepteren. Gedreven door onzekerheid
probeer ik een verhaal weleens
helemaal uit te denken, nog voor
ik een woord op papier heb
gezet. Maar zo werkt het niet.
Iets bedenken en iets opschrijven
zijn verschillende dingen. Iets
kan vooraf heel boeiend lijken,
maar zodra je er woorden aan
geeft, gelden andere regels.
In de wetenschap is dit hetzelfde.
Een hypothese is geen conclusie.
Toch krijgt de buitenwereld vaak
weinig van het onderzoek mee.
In de media zijn het vooral cijfers
en bevindingen die de aandacht
trekken. Dat gaat ten koste van
het proces dat aan de nieuwverworven kennis voorafging, het
proces dat context en kanttekeningen toont. Zonder die nuance
is de kans groot dat een weten-

Bij fictie krijg je het onderzoek
vanzelf mee. Je merkt aan het
verhaal dat de schrijver zoekende is geweest, de ene keer
concreter dan de andere keer.
Je bent als lezer zelfs onderdeel
van het onderzoek, de schrijver
daagt je uit te speuren naar
betekenis. Een goed verhaal
heeft geen conclusie.
Literatuur en wetenschap zitten
momenteel allebei in het nauw,
maar om verschillende redenen.
De een wordt niet gelezen, de
ander niet geloofd. Hoewel ik
schrijf, baart dat laatste me het
meest zorgen. Ik mis professoren
die mijn dochter napraten en in
een microfoon “weet ik nog niet”
durven te zeggen. Die aandacht
opeisen voor de twijfel, voor dat
wat ze niet weten. Wie zich
kwetsbaar opstelt, is geloofwaardiger dan wie zich onkwetsbaar
acht. Dus geen verhaal meer
zonder de mitsen en maren.
Niet naar de schmink bij een
primetime talkshow zonder de
zekerheid dat je ook tijd krijgt
om te nuanceren. Want ook de
wetenschap balsemt geen lijken.

column

WILLEM CLAASSEN IS
SCHRIJVER EN SCHRIJFCOACH. HIJ STUDEERDE
GESCHIEDENIS (2003-2008)
AAN DE RADBOUD
UNIVERSITEIT.
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exit jos koldeweij

‘De tentoo
over Hier
Bosch
mee

exit

december 2019 33

onstelling
ronymus
was mijn
esterwerk’H

Goed kijken. Naar de voorkant én de achterkant van
een kunstwerk. Dat is het
motto van Jos Koldeweij,
hoogleraar Kunstgeschiedenis
van de vroegchristelijke tijd
en middeleeuwen. Hij hield
zich bezig met uiteenlopende
projecten als zilverwerk,
pelgrimstekens, koorbanken
en – als persoonlijk meesterwerk – de Bosch-overzichts
tentoonstelling in 2016.

tekst: bea ros | foto: bert beelen

oe belandt een middelbare
scholier in de middeleeuwen?
Het antwoord is: tegen wil
en dank. Jos Koldeweij wilde
per se in Utrecht kunstge
schiedenis studeren, vanwege het accent
op moderne kunst. “Naar Nijmegen wilde
ik niet, want daar deden ze nauwelijks
iets aan moderne kunst.”
Het liep anders: mede dankzij een inspire
rende docent en een scriptie plus promotie
over (de kunstschatten van) Sint Servatius
viel Koldeweij voor de middeleeuwen.
“Vooral ook om esthetische redenen.
De abstractie van middeleeuwse kunst
spreekt mij meer aan dan de kunst van
renaissance, barok of negentiende eeuw.”

Abstractie? Bij middeleeuwse kunst is dat niet
het eerste woord waar ik aan denk. “Abstract,
omdat het niet realistisch is. Middeleeuwse
kunstenaars geven de essentie van het
leven – of het geloof – door, niet de
werkelijkheid. Hun kunst is altijd meer
een symbolische, verwijzende weergave dan
een fotografische. Het is ook geen kunst
om de kunst, maar altijd in dienst van
iets hogers.”
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In uw afscheidsrede legt u een verbinding
tussen de middeleeuwen en de huidige
beeldcultuur. Hoe zit dat? “We roepen nu
allemaal dat we in zo’n beeldcultuur leven
en dat dat nieuw en verrassend is. Maar ik
denk dat de beeldcultuur in het verleden
veel sterker was en dat de impact van beel
den minstens zo groot, zo niet groter was.
Want we leven nu – veel meer dan vroeger
– ook in een tekstcultuur. Voor mijn rede
heb ik gekozen voor het thema rebussen,
als spel tussen tekst en beeld. Het leuke
is dat je dat spel tot in de oudheid kunt
herleiden. Het gaat om de vertaling van
een beeld naar een woord en vice versa,
waarmee je extra betekenislagen kunt
aanbrengen en een boodschap kunt
overdragen.”
Wat is uw boodschap? “Mijn bekende stok
paardje: het belang van het kijken naar en
het lezen van beelden. Ik wil bovendien
laten zien dat het zinnig is om naar
middeleeuwse kunst en cultuur te kijken,
omdat het je leert begrijpen hoe wij nu
kijken. Neem het symbool van het benzine
merk Q8. Autorijders hebben dat goed in
hun hoofd, terwijl het een heel vergaande
abstractie is van het woord Koeweit. Of het
logo I ♥ Amsterdam. Waarom kunnen we
dat lezen en begrijpen? Hoe denken we?
Zijn onze herinneringen in beelden of in
woorden opgeslagen of allebei? En wanneer
wordt taal belangrijker dan beeld?
Onthoud ik jou aan je gezicht of aan je
naam? Ik vind het belangrijk om te laten
zien dat wij met onze beeldtaal en beeld
cultuur in een ontzettend lange traditie
staan waarin beeld werd benut om
betekenis vast te leggen.”
De rebussen vormen bovendien een kap
stok voor de grote diversiteit aan thema’s
en objecten waarmee Koldeweij zich in de
afgelopen decennia bezig heeft gehouden.
Duidelijk is dat hij eerder een veelvraat
dan een specialist is. Zo passeren onder
meer zilverwerk uit ’s-Hertogenbosch; het
Gruuthusehandschrift waarover hij ooit
tentoonstellingen samenstelde; de middel
eeuwse pelgrimstekens waarvan hij een

imposante databank opstelde;
de koorbanken die hij samen
met collega’s onderzocht; en
natuurlijk Hieronymus Bosch.
Ziet u de overzichtstentoonstelling van Bosch als uw meesterwerk? “Ja, natuurlijk. Het is de
tentoonstelling waar de meeste
bezoekers op af zijn gekomen.
Dat we met een onderzoeks
team van zes mensen het werk
van Bosch hebben kunnen
bestuderen, is in ons vakgebied
behoorlijk uitzonderlijk. Ik ben
er trots op dat we erin geslaagd
zijn zo veel schilderijen van
Bosch naar Nederland te halen.
Boijmans Van Beuningen is het
enige museum in Nederland
waar ze een Bosch hebben, de
rest kwam allemaal uit buiten
landse musea.”
Hoe hebben jullie dat voor elkaar
gekregen? “Door top of the
bill-onderzoek te doen, mooier
en beter dan ooit gebeurd is,
en door onze resultaten
onmiddellijk te delen met alle
conservatoren van musea waar

‘Ik ben er trots
op dat we erin
geslaagd zijn zo
veel schilderijen
van Bosch naar
Nederland te
halen’

een Bosch hangt. En af te spreken dat we het eind
resultaat samen in de stad van Bosch zouden gaan
presenteren. Dat heeft gewerkt. Dat is wel een beetje
mijn aanpak: als ik iets voor elkaar wil krijgen, zorg
ik ervoor dat ook degene met wie ik werk er iets aan
heeft.”
Jullie hebben ook twee musea iets afgenomen, namelijk
een echte Bosch. “Dat klopt, zowel met het Prado in
Madrid als met het Museum voor Schone Kunsten in
Gent hebben we nog steeds discussies over de authen
ticiteit van hun schilderijen. Uit ons technisch onder
zoek bleek dat het geen eigenhandige Bosch’en zijn,
hooguit uit zijn werkplaats. Toen gingen de bruiklenen
niet door. Dat was voor het Noordbrabants Museum
en de gemeente Den Bosch niet fijn, maar wij hebben
van meet af aan gezegd dat we ons onderzoek zo eerlijk
en objectief mogelijk doen. We deden als onderzoekers
geen water bij de wijn.”
De Bosch-tentoonstelling was een megasucces, maar
de Radboud Universiteit was als afzender te weinig
zichtbaar, luidde hier de kritiek. “Ik ben het daar deels
mee eens. Het was voor de universiteit en faculteit een
leerzaam project. We weten nu dat we in dit soort
gevallen steviger moeten onderhandelen. Van tevoren
moet je in een contract vastleggen hoe de universiteit
zichtbaar wordt. Door de impact en omvang van ons
onderzoeksproject ben ik daar destijds minder alert
op geweest.”
Tentoonstellingen maken, vindt Koldeweij leuk, maar
hij beschouwt het ook als logisch verlengstuk van
zijn onderzoek. “Dat heet nu valorisatie of maatschap
pelijke impact, maar die praktijkkant heb ik er altijd
bewust bij gedaan, zowel met studenten als in mijn
onderzoek. Ik wil ook een verhaal vertellen voor een
breed publiek. Bij de Bosch-tentoonstelling wilde ik
mensen goed leren kijken: waarom is Bosch zo
bijzonder en hoe kunnen we zijn schilderijen lezen?
Hij zit in onze hoofden als de schilder van monsters
en gedrochten, maar het gaat hem om iets anders.
Bosch’ boodschap is: denk na over hoe je in het
leven staat.”
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Laatste woord

Kijkt u in uw onderzoek vooral naar de beeldtaal of ook naar de techniek? “Beide. Ik vind
het heel belangrijk om naar de maakkant
te kijken. Dat deed ik als kind al. Mijn
vader was edelsmid en ik zat graag in zijn
werkplaats naar hem te kijken. Toen ik net
in Nijmegen werkte, was er een docent die
zei: ‘De achterkant van een schilderij heb ik
nog nooit bekeken en dat wil ik zo houden.’
Dat stoorde mij enorm. Een van mijn eer
ste onderwijsvernieuwingen als hoogleraar
was de invoering van de cursus ‘Materiaal
van de kunstenaar’. Het materiaal geeft
houvast bij datering en lokalisering. Een
laatmiddeleeuws paneel geschilderd op
eikenhout is Noord-Europees; geschilderd
op zacht hout is het Italiaans of Spaans.
Materiaal zegt ook heel veel over de bete
kenis. Als Rembrandt een keer op een
zilveren plaatje schildert, is dat niet omdat
hij geen koper, linnen of hout beschikbaar
had, maar om iets kostbaars uit te drukken
en omdat het materiaal het karakter van
het schilderwerk bepaalt. Technisch onder
zoek is geen kunstje, maar huiswerk om
aan de inhoud toe te komen. Helaas is
deze cursus met de onderwijsvernieuwing
binnen de faculteit nu geschrapt.”
Ik heb begrepen dat ook uw leerstoel niet
voortgezet wordt? “Nou, er is zeker een
opvolger, maar dan onder de noemer
Algemene kunstgeschiedenis. Dat het label
‘vroegchristelijk en middeleeuwen’ ver
dwijnt, vind ik teleurstellend en zorgwek
kend. Daarmee komt een einde aan een
typisch Nijmeegse traditie, de aandacht
voor die periode hoort bij de signatuur van
deze universiteit. De vraag is in hoeverre
aandacht voor de middeleeuwen in de
opleiding te borgen is, want de twee mede
werkers middeleeuwen die er naast mij nog
zitten, gaan binnenkort ook met pensioen.

“Houd het object, het kunstwerk, als
uitgangspunt en baseer daar altijd je
theorievorming op. Laat die theorie
geen zelfstandig leven leiden waarbij
de invulling met de objecten waar het
eigenlijk over gaat, uit zicht verdwijnt.
En voor de opleiding kunstgeschiedenis
in Nijmegen: p
 robeer het totaalbeeld,
dus van late oudheid tot en met
moderne kunst, overeind te houden,
dus inclusief de middeleeuwen.”

Daarmee verliest de Nijmeegse opleiding een karakte
ristiek element, waarmee ze zich kon onderscheiden
van andere opleidingen kunstgeschiedenis. Mijn leer
stoel was de enige in het land over deze periode.”
Wat ziet u als belangrijke trends in uw vakgebied? “In de
opleidingen vind je steeds minder een objectgerichte
benadering. Het is heel sterk theoretisch geworden, en
de binding met het directe kunstwerk zelf – het con
naisseurschap, zo je wil – is naar de achtergrond aan
het verdwijnen. Zelf vind ik die band met het object,
het kunstwerk, juist essentieel. Een andere trend is dat
musea in tentoonstellingen steeds meer associatief te
werk gaan. Het Rijksmuseum plaatst in de tentoonstel
ling over Rembrandt en Velázquez op een heel associa
tieve manier Spaanse kunst naast Hollandse meesters.
Het is ook erg in de mode om ahistorische associaties
te maken. Het Catharijneconvent stelde bijvoorbeeld
een realistisch beeld in was van een dakloze vrouw
door Duane Hanson tentoon onder een laatmiddel
eeuws crucifix. Dat is aangrijpend, het laat je anders
naar het kruisbeeld kijken en anders naar het moderne
beeld. Het kan heel inspirerend zijn, maar je moet wel
oppassen dat het geen foefje wordt.”
Waar bent u, behalve op Bosch, nog meer trots op?
“Op de series ‘Nijmeegse Kunsthistorische Cahiers’ en
‘Nijmeegse Kunsthistorische Studies’, die ik bij mijn
aantreden heb opgezet. Ik vond het zonde om proef
schriften en andere publicaties in de kelders van de
Universiteitsbibliotheek te laten verdwijnen. Dat is
kapitaalvernietiging. Dus toen heb ik een stichting
opgezet om publieksuitgaven mogelijk te maken.

1993 oratie | 1993 excursie met studenten naar Bourgondië | 1995 excursie met studenten naar Ierland | 1998 oratie Sible de
Blaauw | 2003 opening van door Koldeweij samengestelde tentoonstelling bij tachtigjarig bestaan van de Radboud Universiteit |
2012 in Boston met een Bosch | 2016 opening Bosch-tentoonstelling, met koning Willem-Alexander

Wat ik ook op mijn conto kan
schrijven, is dat ik onze kleine
staf regelmatig heb weten uit
te breiden met extern gefinan
cierde persoonlijke of bijzonde
re leerstoelen. Zo konden we
bijvoorbeeld Sible de Blaauw,
Anna Tilroe en Sjoerd Soeters
aan ons verbinden.”
Waar kijkt u met minder plezier
op terug? “Ik ben nergens
echt wrokkig over. Natuurlijk
kunnen dingen meer impact
krijgen en natuurlijk schrijf
je NWO-aanvragen die niet
gehonoreerd worden. Daar
moet je je niet door laten ont
moedigen. Dan ben ik heel
pragmatisch en denk ik: het
kan ook een slagje minder.
Aanvankelijk kostte het me
veel moeite om het project
rondom pelgrimstekens te
starten. Historici vonden het
te veel kunstgeschiedenis en
kunsthistorici vonden het
goedkope rommel en niet
interessant, want geen kunst
met een grote K. Uiteindelijk is
het me wel gelukt om dat te
doorbreken en zijn er enkele
proefschriften plus een fraaie
databank uit voortgekomen.
We gaan die binnenkort
updaten en zorgen dat die
blijft voortbestaan, ook nadat
ik echt weg ben.”
Jos Koldeweij, Rebussen, van duivels
tot Bosch. Nijmegen, Vantilt, 2019.
Deel 23 in de serie ‘Nijmeegse
Kunsthistorische Cahiers’.

‘Tot nu toe is het
precies wat ik ervan
verwachtte: moeilijk,
maar wel heel leuk’
CAROLINA VAN BUSSEL

Het aantal internationale studenten aan de
Radboud Universiteit
groeit de laatste jaren
onafgebroken. Studenten uit de hele wereld
weten Nijmegen te
vinden. Vier van hen
vertellen over hun
keuze voor de Radboud
Universiteit, het leven
in Nijmegen en hun
kerstplannen.
tekst: stijn zunneberg |
fotografie: dick van aalst

Internationale
studenten in
Nijmegen:
‘Waar is de
salt & vinegar?’

CAROLINA VAN BUSSEL
(22, BRAZILIË, SPAANSTALIGE
BACHELOR INTERNATIONAL
BUSINESS COMMUNICATION)
“Mijn vader is Nederlands. Hij komt
uit Nijmegen en heeft zelfs een tijdje
aan de Radboud Universiteit gestu
deerd, voordat de liefde hem naar
Brazilië bracht. Daarom koos ik overi
gens niet voor Nijmegen. Wel omdat
het een topuniversiteit is en deze stu
die precies aansluit bij mijn wensen:
Spaans leren en een studie die com
municatie en business combineert.
Tot nu toe is het precies wat ik ervan
verwachtte: moeilijk, maar wel heel
leuk.
Het is anders dan toen ik rechten
studeerde in Brazilië. Vooral de ten
tamens waren daar belangrijk, terwijl
je hier continu wordt uitgedaagd met
opdrachten en papers. Gelukkig beste
den de docenten veel aandacht aan
hun studenten en zijn ze betrokken bij
de studievoortgang. De punctualiteit
in Nederland bevalt me ook. Iedereen
is stipt en dat werkt prima; zo hoeft
niemand te wachten. Buiten de studie
verschillen de natuur en het eten het

internationaal
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JOÃO TRINDADE
(27 JAAR, PORTUGAL, MASTER
URBAN AND CULTURAL
GEOGRAPHY)

meest met Brazilië. Ik mis het fruit en
gerechten als rijst met bonen. Ik heb
het in Nederland wel proberen te
maken, maar mis de juiste kruiden.
De natuur is daarentegen prachtig.
Op de campus en in de stad zie je de
seizoenen in elkaar overlopen: the
trees getting naked, zoals mijn vader
dat noemt. In Curitiba, in het zuiden
van Brazilië, moest je eerst de stad uit
om natuur te zien.
Ik droom van een baan als communi
catiedirecteur bij een bedrijf. En als
dat in Nederland zou kunnen, graag!
Voorlopig wil ik niet terug naar
Brazilië. Waar Nederland zich richt op
goede, gelijkwaardige levens voor alle
burgers, maken corruptie, religieus
fundamentalisme en rechtse politici
Brazilië momenteel tot een gevaarlijk
land. Als dat verandert, overweeg ik
wel een terugkeer. Nederlanders zijn
ontzettend aardig, maar de mensen,
het eten, de muziek én het weer in
Brazilië zijn gewoonweg fantastisch.
Hoewel ik de Braziliaanse cultuur en
mijn familie mis, blijf ik deze kerst in
Nederland. Ik moet tentamens voor
bereiden en dat valt helaas niet te
combineren met een familiebezoek.
Met mijn vriend en een vriend die
overkomt uit Brazilië maken we er toch
een mooie kerst van, met een lekker
diner en cadeaus op 24 december.”

“Na mijn bacheloropleiding Toerisme in
Brussel zat ik vast: ik wilde een master
volgen, maar kon geen geschikte vervolg
opleiding vinden. De premaster Human
Geography bood uitkomst. Zo kon ik aan
mijn gewenste specialisatie Urban and
Cultural Geography beginnen. Die studie
gaat over de vraag hoe mensen in een
maatschappij – steden in het bijzonder –
vredig kunnen samenleven, of juist niet.
Grote onderwerpen als migratie komen
aan bod.
Voor het eerst in mijn studie ervaar ik veel
druk. Goede resultaten, werk en een sociaal
leven kosten me veel meer tijd en energie
dan voorheen. Hoe Nijmegen zich als stad
verhoudt tot mijn vorige woonplaats vind
ik lastig te zeggen, want ik heb in Portugal,
Luxemburg, België, Frankrijk én Hongarije
gewoond. Natuurlijk heeft Nijmegen eigen
kenmerken. De vele fietsers springen
direct in het oog en het is opvallend hoe
open-minded mensen hier zijn. Iedereen
probeert je je thuis te laten voelen,
bijvoorbeeld door Engels te praten.

‘Het is opvallend
hoe open-minded
mensen hier zijn’
JOÃO TRINDADE

Tegelijkertijd is de stad buiten de univer
siteitsomgeving weinig gemixt. Je ziet
relatief weinig migranten of mensen
met een donkere huidskleur. Dat is geen
kritiek, maar met een grotere diversiteit
aan nationaliteiten zou ik me als Portugees
in Nijmegen nóg meer thuis voelen. Het
eten kan ook beter, haha. De gerechten in
restaurants zijn niet erg smaakvol. Hoe dat
komt, weet ik niet.
Ik hoop na mijn master op een baan in
stadsplanning en daar is in landen als
Denemarken en Nederland veel aandacht
voor. Portugal trekt me ook. Daar is stads
planning minder geavanceerd, maar daar
door zou ik juist mee kunnen bouwen
aan het vakgebied. Waarschijnlijk ga ik
Nijmegen na deze twee mooie jaren
verlaten: ik zou graag in Den Haag of
Rotterdam wonen.
Met kerst ga ik zoals ieder jaar met mijn
ouders naar mijn oma in een klein
Portugees dorpje, op een uur rijden van
Lissabon. Het is er heel mooi en pittoresk,
maar ook saai en zelfs een beetje eenzaam.
Er valt weinig te beleven en mijn vrienden
wonen niet in de buurt. Dit jaar is dat ove
rigens minder erg, want ik heb mijn tijd
hard nodig om te leren voor tentamens.”

‘Nederlandse
stroopwafels
zijn erg lekker,
maar ik mis de
Ierse boter en
chocolaatjes’
ÁINE EARLEY &
CLODAGH EARLEY
(BEIDEN 20, IERLAND, 
BACHELOR PSYCHOLOGIE)
“Voor Ieren is het vrij gebruikelijk om in
het buitenland te studeren of te werken.
Vergeleken met Ierland, waar je alleen
per vliegtuig of boot het land uit kan, kun
je vanuit Nederland makkelijk reizen.
Bovendien is het, zeker als psychologie
student, nuttig om mensen met verschil
lende achtergronden te ontmoeten in
plaats van alleen maar Ieren. Voordat we
naar Nijmegen kwamen, hebben we ver
schillende universiteiten bezocht, maar de
mogelijkheid om je al tijdens de bachelor
te specialiseren en de hulp bij huisvesting
gaven de doorslag. Als we dat hadden
moeten regelen vanuit Ierland, hadden
we niet zo snel een kamer gehad.
Het opvallendst aan Nijmegen is het
gebruik van creditcards. Kinderen van

negen hebben hier al een bankpas en op
sommige plaatsen kun je niet eens meer
contant betalen. De omgeving is ook heel
anders. Thuis hadden we bergen achter ons
huis en was de zee dichtbij, hier is minder
groen en wat is het plat! Dat maakt reizen
wel makkelijker. We kunnen alles per fiets
bereiken. Verder zijn er natuurlijk andere
eetgewoonten. Nederlandse stroopwafels
zijn erg lekker, maar ik [Clodagh red.] mis
de Ierse boter en chocolaatjes. En bij de
friet zit geen salt & vinegar. De heerlijke
kaassoufflés verzachten die pijn, haha.
Waarschijnlijk gaan we onze masteroplei
ding in Ierland volgen, aangezien we daar
allebei willen werken. We hebben geen
strakke toekomstplannen, dus er is van
alles mogelijk, zoals wonen in een ander
land of werken tussen de bachelor en
master.
Wat wel vaststaat, is dat we met kerst naar
huis gaan. We hebben de tickets onlangs

ÁINE EARLEY &
CLODAGH EARLEY

gekocht. De kerstperiode is fantastisch.
We vieren het altijd met een groot diner
bij oma. Al onze ooms, tantes en hun echt
genoten komen, dus we zitten zeker met
twintig man aan tafel. Verder gaan we
on tour om bij te praten met vrienden
en vriendinnen. En we kunnen onze twee
teckels weer zien. Voor het zover is, halen
we een stukje Iers kerstgevoel naar
Nederland. Traditiegetrouw begint de Ierse
kerstperiode met The Late Late Toy Show.
Deze jaarlijkse tv-uitzending, met onder
meer cadeaus, muziek en special guests,
wordt door Ieren wereldwijd gevolgd. We
hebben onze huisgenoten al overgehaald
om samen te kijken.”

plekken trolley

Mooi ook is dat het niet zo’n
rechttoe rechtaan stratenplan
heeft. De Hengstdalseweg loopt
uit in een soort paviljoentje, dat
omarmd wordt door de straat.
Het mooie is dat dit soort dingen
nooit zomaar is. De stratenloop
is hier bepaald door een kortstondig Nijmeegs openbaar
vervoeravontuur: de trolleybus.
Op deze plek was een van de
eindpunten, en aangezien de bus
draadloos niet kon manoeuvre-

ren moest er een zogenaamde
keerlus worden aangelegd.
Vanouds had in Nijmegen een
tram gereden. Eind jaren twintig
was in de gemeenteraad al eens
discussie gevoerd of er geen
trolley naast de al bestaande
tram kon gaan rijden. Dat idee
werd vrij snel verworpen. Na de
oorlog bleek het trammaterieel
echter zodanig verouderd dat
herbezinning op het openbaar
vervoer volgde. Toen ging het
snel. Op 25 mei 1950 kondigde
De Gelderlander aan dat de
trolleybus de tram ‘op den duur’
zou gaan vervangen. Ruim een
jaar later, in juli, waren de plannen concreet, goedgekeurd en
stond het complete traject in de
krant. En op 27 september 1952
reed de trolleybus zijn eerste rit
tot aan de keerlus.
Wat we ons vandaag allicht niet
realiseren, is dat die keerlus in
Hengstdal er eerder was dan de
bebouwing aan het einde van de
Hengstdalseweg. Pas in november 1955 werden de plannen voor
huizenbouw aan dat stuk van de
weg door de gemeente goed

gekeurd, uiteraard aangepast aan
de al bestaande stratenloop voor
de trolley. Toen was vast niet
voorzien dat het alles bij elkaar
nog maar vijftien jaar zou duren
voor de trolley alweer verdwenen
zou zijn.
Voor een geheel nieuw masterplan van het lokale openbaar
vervoer huurde de gemeente
Nijmegen de Duitse verkeers
kundige Friedrich Lehner in, een
verklaard tegenstander van de
trolleybus. Op basis van zijn
adviezen werden de trolleylijnen
eind jaren zestig in hoog tempo
opgedoekt. Op 29 maart 1969
reed de laatste naar Hengstdal.
Wat een halve eeuw later resteert,
is de trieste gedachte dat
Nijmegen anno nu zeer milieuvriendelijk openbaar vervoer had
kunnen hebben en een mooi
ovaalvormig plantsoentje in
Hengstdal.

jos joosten
alumnus. publiceert geregeld
over de geschiedenis van
nijmegen

foto: duncan de fey

I

k heb altijd een zwak gehad
voor de wijk Hengstdal en
vooral voor het ‘nieuwere’
gedeelte richting Berg en
Dal. Naoorlogse nieuwbouw,
uit de tijd dat nieuwbouw nog
geen nationaal uitwisselbare
Dukenburgbouwsels betrof.
Soms wat licht hellende straten,
afwisselende rooilijnen. De
schuine daken belegd met rode
pannen, omdat de architect de
reminiscentie aan een Romeins
legerkamp wilde tonen. Ik groeide er niet ver vandaan op en
op de lagere school kwam ik er
weleens bij klasgenootjes thuis.
Hengstdal had en heeft iets knus.

Wat willen we
robots allemaal
toevertrouwen?

De robotisering van
de maatschappij neemt
in hoog tempo toe.
Nieuwe oplossingen en
toepassingen brengen
nieuwe wezenlijke
vragen met zich mee.
Wat verwerven we
als beschaving en
wat verwerpen we?
Hoe ver we kunnen gaan
hangt steeds vaker af van
hoe ver we willen gaan.
Het ethisch debat over
robotisering staat nooit stil.

Je bent nodig.

jebentnodig.nl

agenda  januari t/m maart

RADBOUD RECHARGE IS DE GRATIS ONLINE
SERVICE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT.
JE VINDT ER EEN SELECTIE VAN DE BESTE
WETENSCHAPPELIJKE VERHALEN EN EEN
OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN GEBASEERD
OP JOUW INTERESSES. ONTDEK HET NU:
WWW.RADBOUDRECHARGE.NL

agenda radboud recharge

januari
diversiteit religie

13 JANUARI, 19.30 – 21.00 UUR

radboud reflects

Feminisme bij Jodendom
en Islam
Lezingen door Susannah Heschel
en antropoloog Margreet van Es
Religie en feminisme gaan niet
per definitie hand in hand. Veel
mensen zien religieuze tradities
als basaal conservatieve en patri
archale instituties, die focussen
op het gezin met een man aan
het hoofd en de vrouw in de rol
van moeder en huishoudster.
Klopt dat? En zo ja, hoe komt dat
dan? Susannah Heschel, hoog
leraar Joodse studies, en
Margreet van Es, antropoloog
en islam-kenner, laten ons zien
hoe een feministische blik op de
Bijbel en de Koran een heel
ander perspectief kan bieden.
politiek

16 JANUARI, 19.30 – 21.00 UUR

radboud reflects i.s.m.
green office

Recht op een groene
toekomst
Lezingen door politicologen
Carolien van Ham en Marcel
Wissenburg
Het afgelopen jaar stond in het
teken van klimaatprotesten.
De boodschap lijkt helder: als de
politiek nu niet voor duurzaam
heid kiest, zijn toekomstige gene
raties daar de dupe van. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat die
toekomstige generaties een stem
krijgen in het huidige politieke

ge wereld beter te begrijpen. Een
verkenning van het menselijk
gewoel vanuit de lucht.
materialen

23 JANUARI T/M 20 FEBRUARI,
10.30 – 12.15 UUR

hovo
geschiedenis cultuur

16 JANUARI, 19.00 – 21.30 UUR

Proef Enrichment!
Vier korte lezingen door vier
bevlogen docenten: Brexit door
Usha Wilbers, Toeval door Klaas
Landsman, Pompeii door Eric
Moormann en Boekverluchting
door Hans Kienhorst.
Wil jij meer weten over de maat
schappelijke impact van de
brexit? Heb je je weleens afge
vraagd welke rol toeval speelt in
ons leven? Ben je benieuwd naar
de opgravingen in Pompeii, of
hoe de illustraties in middel
eeuwse boeken ons een beeld
geven van die tijd? Kom dan naar
de gratis Proef Enrichment!
avond in De Lindenberg
(Valkhofzaal).
geschiedenis

filosofie

17 JANUARI, 10.00 – 17.00 UUR

hovo

De wereld verklaard
vanuit de lucht
Docent: Evert Jan Ouweneel
Tijdens deze studiedag trekken
we van werelddeel naar wereld
deel, op zoek naar aanwijzingen
in het landschap die ons kunnen
helpen de geschiedenis en huidi

kunst

cultuur

27 JANUARI T/M 23 MAART,
15.30 – 17.15 UUR

hovo
moleculen

Ornamenten vanuit
wiskundig perspectief
Docent: Bernd Souvignier
Een vlak met rechthoekige tegels
vullen is makkelijk, maar wat
zijn andere manieren om tot
een betegeling van het vlak te
komen? We zien in deze cursus
dat achthonderd jaar oude islami
tische ornamenten een nauw ver
band hebben met quasikristallen.
Voor de ontdekking van deze
kristallen is in 2011 de Nobelprijs
voor Scheikunde uitgereikt.
foto: wikimedia commons

duurzaamheid

debat? Wat zijn we eigenlijk
verplicht aan toekomstige gene
raties? Kun je een verantwoorde
lijkheid hebben voor mensen die
er nog niet zijn? Kom en denk
mee met politicologen Carolien
van Ham en Marcel Wissenburg.

De romantiek: van Caspar
David Friedrich tot
Disney’s Frozen
Docenten: Jan Dirk Baetens,
Frederik Van Dam, Janneke
van der Leest
De romantiek is misschien wel de
belangrijkste en invloedrijkste
stroming uit de westerse kunsten cultuurgeschiedenis. In deze
cursus worden de belangrijkste
concepten uit de romantiek
tegen het licht gehouden en ver
bonden aan hedendaagse feno
menen. Meer dan tweehonderd
jaar na haar ontstaan blijkt de
romantiek nog verbazing
wekkend actueel!
hersenen

gedrag

gezondheid

28 JANUARI T/M 24 MAART,
19.00 – 20.45 UUR

hovo

Ken je brein!
Docent: Wil Smeets
Ons brein is voor een groot deel
terra incognita. De talloze publi
caties en boeken over de werking
van het brein wekken de indruk
dat we al heel wat weten, maar
op de wetenschappelijke waarde
van menige publicatie valt nogal
wat af te dingen. Hoe kun je als
kritische lezer feit van fictie
scheiden? Daarvoor is het nodig
om te weten hoe ons brein in
elkaar steekt en functioneert. In
deze cursus leer je je brein écht

www.ru.nl/radboudenrichment | www.ru.nl/radboudreflects | www.ru.nl/hovo

foto: rnw.org/cc

kennen. We sluiten de hoorcol
leges af met een practicum in
het Museum voor Anatomie en
Pathologie in het Radboudumc.
kunst

29 JANUARI T/M 8 APRIL,
10.30 – 12.15 UUR

hovo

Architectuurgeschiedenis
deel I: klassieke oudheid
en middeleeuwen
Docent: Joris van Sleeuwen
We kijken in deze cursus naar de
Griekse tempels en theaters, de
Romeinse gewelfbouw en de
nieuwe typologie. Daarna komt
de ontwikkeling aan de orde van
de kerkelijke architectuur tot in
de vijftiende eeuw en de middel
eeuwse stedelijke architectuur.

filosofie

religie

ethiek

maatschappij

31 JANUARI 2020, VANAF 13.30 UUR

LEZINGEN

faculteit der filosofie, theologie en
religiewetenschappen (ftr)

MEDISCHE, MAATSCHAPPELIJKE EN FILOSOFISCHE
ENSCENERING VAN DE DOOD

Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de gezond

Alumnidag over
‘De geënsceneerde dood’

heidszorg bij het Radboudumc, gaat in op de vraag hoe
de medische techniek de zorg voor het levenseinde
verandert, en daarmee ook de verhoudingen tussen
arts en patiënt. José Sanders, hoogleraar Narratieve

De voortgang van de medische techniek maakt het

communicatie, spreekt over het beeld dat de media

30 JANUARI T/M 19 MAART,
10.30 – 12.15 UUR

mogelijk om langer te leven en pijnloos te sterven.

geven van het levenseinde als object van regie.

Waar eerder de arts het beheer over de dood voerde,

Christoph Lüthy, decaan van de faculteit en hoogleraar

hovo

staat het sterven tegenwoordig steeds meer in het

Geschiedenis van de filosofie, spreekt over manieren

Basiscursus retorica.
Antieke en moderne
overtuigingskracht

kader van voorkeuren, rechten en besluiten van de

waarop de filosofie zich verhoudt tot de dood.

ger heeft zij het moreel beheer over het sterven als

WORKSHOPS

Docenten: Bé Breij en Yvette
Linders
Retorica is de kunst van het
overtuigen, een virtuoze combi
natie van inhoud en vorm, ratio
en betovering. Dat was het al
voor de oude Grieken en
Romeinen, en is het nog steeds.
Maar er is het nodige bij geko
men, bijvoorbeeld visuele over
tuigingsmiddelen, reclame en
theorievorming. Retorica maakt
het leven mooier en boeiender.

natuurlijk levenseinde en overgang naar een ander

EUTHANASIE, SUÏCIDE, HET NABESTAAN EN MEER

bestaan.

•	Hoe beleven we het nabestaan van de doden?

taal geschiedenis politiek

mensen zelf. Ook de rol van religie verandert: niet lan

Is er sprake van een doden-vergetelheid?
Tijdens het symposium op de alumnidag zet de faculteit
haar expertise in over onderzoek naar de betekenis van
de dood en gaan we in op de enscenering van de dood.
Dat doen we met zowel lezingen als workshops. Het
hele programma staat op www.ru.nl/ftr.

Docent: ethicus en cultuurfilosoof Jean-Pierre Wils.
•	Suïcide als gevolg van een interpretatiecrisis.
Docent: religiewetenschapper Michael Scherer-Rath.
•	De aarde en de eindigheid. Hoe verhoudt de mens
zich tot de eindigheid van de aarde? Docent: filosoof
Boris van Meurs.
Ook is er een mogelijkheid om met de studentenpastor
mee te gaan naar het louteringsgraf bij de Studentenkerk
en daar zelf in te liggen.

agenda radboud recharge

januari
Bovendien is ze in deze tijd van
post truth, alternatieve feiten en
harde stemmen in de publieke
ruimte meer nodig dan ooit.
geschiedenis

30 JANUARI, 19.30 – 21.00 UUR

radboud reflects i.s.m.
4 en 5 mei nijmegen

Holocaust Memorial Day
Getuigenis door Rozette Kats
Rozette Kats, geboren in de oor
log, was nog maar negen maan
den oud toen haar ouders haar
lieten onderduiken. Niet lang
daarna werden haar vader en
moeder opgepakt en naar
Westerbork gebracht. Daar werd
haar broertje geboren. Dit weer
hield de nazi’s er niet van om het
jonge gezin op transport te zet
ten naar Auschwitz, waar ze door
de nazi’s werden vermoord. Na
de oorlog werden de mensen bij
wie Rozette ondergedoken zat
haar pleegouders. Kom luisteren
naar het indrukwekkende verhaal
van Rozette Kats, die als jong
Joods meisje de Tweede
Wereldoorlog overleefde.
actualiteiten

cultuur

politiek

6 FEBRUARI T/M 12 MAART,
19.00 – 20.45 UUR

enrichment

Brexit in tekst en beeld.
De politieke kunst en
cultuur van het (on)
Verenigd Koninkrijk
Docenten: Ruud van den Beuken,
Dennis Kersten, Usha Wilbers e.a.
Het Verenigd Koninkrijk en een

februari
groot deel van de Europese Unie
zijn sinds 2016 in de ban van de
brexit. In deze cursus belichten
we deze (inter)nationale crisis
vanuit historisch, cultureel en
politiek-filosofisch perspectief.
Welke toekomstdromen (en
-nachtmerries) beheersen het
publieke debat? En hoe zijn die te
herleiden naar de geschiedenis
van het voorheen zo machtige
wereldrijk? Aan de hand van een
breed scala aan culturele pro
ducten – zoals cartoons, toneel
stukken en ‘brexlit’ – brengt deze
cursus de maatschappelijke
impact van de brexit in kaart.
natuur

filosofie

cultuur

recht

11 FEBRUARI T/M 14 APRIL,
19.00 - 20.45 UUR

actualiteiten

maatschappij

politiek

12 EN 19 FEBRUARI EN
4 MAART, 19.00 – 20.45 UUR

enrichment

Integrale veiligheid in de
gemeente. Veiligheid als
bestuurlijke opdracht
Docenten: Lodewijk Gunther Moor
(Stichting Maatschappij en
Veiligheid) e.a.
Hoe maken we onze samenleving
veiliger? Het huidige tijdsbeeld
vraagt om een gezamenlijk stre
ven naar een fatsoenlijke maat
schappij. Veiligheid als een
samenlevingsproject waarbij
mobilisatie van burgerschap
onmisbaar is. Deze cursus pleit
ervoor dat het politiek leider
schap deze visie uitdraagt en een
beroep doet op ons allemaal.

enrichment

Toeval. Een
multidisciplinaire
benadering
Docenten: Klaas Landsman, Ellen
van Wolde e.a. Hoewel het even
duurt voor je erachter komt, is de
rol van het toeval in zowel het
dagelijks leven als de moderne
wetenschap groot, beslissend
zelfs. Deze reeks colleges geeft
een multidisciplinaire inleiding
op toeval, met een spanwijdte
van het Oude Testament tot de
nieuwste inzichten in de neuro
wetenschap.

opvoeding

diversiteit

filosofie

17 FEBRUARI 2020, 20.00 UUR

radboud reflects

Tolerantie
Lezing door politiek filosoof
Marin Terpstra
De gevoeligheid voor mensen
met afwijkende meningen is ster
ker geworden. Politiek filosoof
Marin Terpstra betoogt dat dit
komt door een veranderde opvat
ting van het begrip tolerantie.
Aan de hand van videofragmen
ten uit nieuws en actualiteit legt
hij uit wat er misgaat op het
gebied van immigratie, opvoe
ding en diversiteit – en hoe het
ook anders kan.

festival taal communicatie

29 FEBRUARI 2020,
09.30 – 16.00 UUR

bibliotheek de mariënburg,
nijmegen

Kletskoppen
Kindertaalfestival
Kinderen, (groot)ouders, onder
wijzers, logopedisten en andere
geïnteresseerden, noteer alvast:
het Kletskoppen Kindertaal
festival is op 29 februari 2020 in
bibliotheek De Mariënburg in
Nijmegen. Taalwetenschappers
van de Radboud Universiteit en
het Max Planck Instituut voor
Psycholinguïstiek nemen kinde
ren (van 0 tot 12 jaar) op speelse

www.ru.nl/radboudenrichment | www.ru.nl/radboudreflects | www.ru.nl/hovo

maart
filosofie

loopbaan

3 MAART 2020,
19.30 – 21.00 UUR

radboud reflects

De werkende mens

foto: gerrit de heus

Lezing door cultuurfilosoof Thijs
Lijster
Werken we om te leven of leven
we om te werken? Vaststaat dat
het arbeidslandschap in de 21ste
eeuw er door flexibilisering en
robotisering anders uitzien.
Hoe beïnvloeden deze ontwik
kelingen de betekenis die we
toekennen aan werk? Volgens
cultuurfilosoof Thijs Lijster is
arbeid zo existentieel geworden
dat we onze waarde als mens
ervan laten afhangen.
natuur

wijze mee in hun onderzoek. Er
zijn interactieve taalspelletjes,
leerzame experimenten en
workshops. Ook zijn er c olleges
(speciaal voor kinderen), voor
stellingen, spoed-talencursussen
en voorleessessies. Tijdens het
festival wordt er een heuse
Kletskrant gemaakt, voor en
door kinderen. Taal en muziek
zijn er in de vorm van een rapperformance met leerlingen
van de Weekendschool.
Initiatiefnemer en taalonderzoe
ker Sharon Unsworth: “We orga
niseren Kletskoppen om twee
redenen. Aan de ene kant willen
we kinderen laten spelen met
taal en zo laten zien hoe leuk

taal is. Aan de andere kant w
 illen
we onze kennis over hoe kinde
ren taal leren, delen met
ouders.” Ouders kunnen ook bij
experts terecht met hun vragen
over voorlezen, taalontwikkeling
en tweetalig opvoeden.
Gratis entree. Meer informatie
zie: www.kletskoppenfestival.nl.

Kletsheads is een podcast voor
ouders, leerkrachten en logope

disten over meertalige kinderen.
Wat kun je verwachten als je je
kinderen meertalig opvoedt?
Waar moet je op letten? Wat
helpt hun taalontwikkeling wél,
en wat juist niet? Sharon
Unsworth, taalwetenschapper en
zelf moeder van twee (uiteraard
meertalige) kinderen, gaat elke
aflevering in gesprek met een
andere expert over de weten
schap achter de taalontwikkeling
van meertalige kinderen. We
horen ook elke keer van de
Kletshead van de week, een
meertalig kind dat ons vertelt
hoe het is om met twee (en soms
meer) talen op te groeien.
www.kletsheadspodcast.nl

VANAF 3 MAART,
10.30 – 12.15 UUR

hovo

Biodiversiteit in crisis
Docent: Jan van Groenendael
Net als over ons klimaat brengt
een groep gerenommeerde
wetenschappers regelmatig een
rapport uit over de toestand van
de biodiversiteit op aarde. Het
laatste alarmerende rapport
dateert van april 2019. Deze col
legereeks duidt de achtergron
den van de crisis, belicht de
samenhang met de klimaatcrisis
en verschaft zo meer inzicht in
wat ons te doen staat.

agenda radboud recharge

maart
filosofie

VANAF 5 MAART,
19.00 – 20.45 UUR

enrichment

Verlangen, wet en kritiek.
Foucaults Geschiedenis
van de seksualiteit
Docent: Herman Westerink
In het oeuvre van Michel
Foucault neemt zijn vierdelige
Geschiedenis van de seksualiteit
een bijzondere plaats in. De

diversiteit

gezondheid

9 MAART, 19.30 – 21.00 UUR

radboud reflects i.s.m.
radboud gender & diversity
studies

Testosteron
Lezing door sociaal-medicus
Rebecca Jordan-Young
Testosteron is een bekende boos
doener. Het wordt gebruikt als de
verklaring voor tal van zaken: van
de economische crisis en crimina

cultuur

5 MAART T/M 2 APRIL, 15.30 – 17.15 UUR

enrichment

Pompeii en Herculaneum.
Ontdekkingen en (ramp)
toerisme
Docent: Eric Moormann
Weinig vulkaanuitbarstingen spreken meer
tot de verbeelding dan die van de Vesuvius
in 79 na Christus. De verwoeste steden
Pompeii en Herculaneum en de villa’s in
hun omgeving zijn een goudmijn voor
archeologen en historici – en een aan
trekkelijke bestemming voor toeristen.
Tegelijkertijd roept het gevonden materiaal
veel vragen op.
Eric Moormann, hoogleraar Klassieke
archeologie, heeft ter plaatse vele jaren
onderzoek gedaan en presenteert in deze
cursus de stand van het huidige onderzoek.
Hij gaat in op de archeologische vondsten
en plaatst ze in het kader van de Romeinse
wereld in de eerste eeuw voor en de eerste

liteit tot de dominantie van man
nen in het bedrijfsleven en de
politiek. Toch voorspelt dit sim
pele hormoon op geen enkele
manier je competitiviteit, hang
naar geweld, verlangen naar
risico en seks of je atletische
bekwaamheid. Sociaal-medicus
Rebecca Jordan-Young neemt de
mythes over testosteron onder
de loep en scheidt het kaf van het
koren.

foto: karl brullov

geschiedenis

laatste tien jaar van zijn leven
werkte hij aan dit filosofische
project, waarin hij de vraag
opwerpt of we seksueel bevrijd
zijn – of gevangen blijven in een
lange westerse (christelijke)
traditie van biecht en onderwer
ping. De zes colleges volgen in
grote lijn de zes hoofdstukken
van het boek De lichamen en de
lusten.

eeuw na Christus. Ook besteedt hij aan
dacht aan de interpretatie van kunstwer
ken, bijvoorbeeld de wandschilderingen en
mozaïeken die de huizen van rijke stedelin
gen aankleedden.
Ook de receptiegeschiedenis komt uitvoe
rig aan bod. Deze leert ons hoe we in het
verleden naar de opgravingen en monu
menten keken. De opgravingen begonnen
in de achttiende eeuw en zijn feitelijk nooit
opgehouden. In de loop van de tijd schre

ven reizigers, schrijvers en geleerden hun
indrukken op. Kunstenaars gaven hun visie
op de abrupt verdwenen steden en sommi
gen combineerden fictie en feiten om een
nieuw beeld te creëren. De gevonden hui
zen inspireerden architecten om woningen
in Pompeiaanse stijl te bouwen of in te rich
ten. Bij veel van deze evocaties speelt de
reactie op de ramp en op de vondst van de
slachtoffers een essentiële rol: ramptoeris
me of werkelijke compassie met de op dra
matische wijze gestorven inwoners?
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foto: benjamin massello via unsplash

taal

communicatie

onderwijs

10 MAART, 19.30 – 21.00 UUR

radboud reflects

Dyslexie
Lezing door pedagoog Anna
Bosman
Dyslexie is niet aan te tonen en
een verontrustend verdienmodel
geworden, stelt onderwijspeda
goog Anna Bosman. Slecht zijn
in lezen komt nogal eens voor,
maar betekent niet automatisch
dat je een stoornis hebt. Bosman
pleit voor beter onderwijs,
waarbij iedereen met een goed
taalniveau van de basisschool
afkomt. Kom luisteren naar
waarom volgens Anna Bosman
de dure extra lessen die kinderen
nu bij dyslexiebureaus krijgen,
niet meer nodig zouden moeten
zijn.
geschiedenis

VANAF 11 MAART,
13.30 – 15.15 UUR

hovo

De ontdekking van de
middeleeuwen.
Geschiedenis van een
illusie
Docent: Peter Raedts
Waren de middeleeuwen een tijd
van hechte gemeenschap en
ridderlijke trouw of juist van
barbaars geweld en ruwe onder
drukking? Een tijd om te verge
ten of een tijd om naar terug te
verlangen? Leken ze het meest
op Tolkiens The Lord of the Rings
of Verhoevens Flesh and Blood?

religie

geschiedenis

17 MAART, 19.30 – 21.00 UUR

radboud reflects

Jeanne d’Arc
Lezing door religiewetenschapper
Daniela Müller
Wie was Jeanne d’Arc? Wat
weten we eigenlijk van de jonge
vrouw uit de vijftiende eeuw, die
er eerst voor zorgde dat het
Franse leger een beslissende
overwinning in de Honderdjarige
Oorlog behaalde en daarna als
heks werd verbrand? Theoloog
Daniela Müller vertelt het

levensverhaal van deze Franse
nationale heldin en legt uit wel
ke belangrijke rol religieuze visi
oenen in haar verhaal spelen.
gedrag

gezondheid

20 MAART EN 3 APRIL,
09.30 – 17.00 UUR

rcsw

Tweedaagse positieve
psychologie
Docent: Rinka van Zundert
Gelukkig zijn kun je leren.
Wetenschappelijk onderzoek laat
zien dat een groot deel van ons

welbevinden te beïnvloeden is
door cognitie en gedrag. Door te
focussen op positieve ervaringen,
welbevinden en positieve indivi
duele eigenschappen verbeter je
de kwaliteit van leven en word je
veerkrachtiger.
Na afloop van deze tweedaagse
cursus:
•	heb je kennis van de
relevantste theorieën binnen
de positieve psychologie;
•	kun je welbevinden en veer
kracht bij jezelf, maar ook bij
je team en leerlingen/cliënten
vergroten;
•	en beschik je over een sterke
oplossingsgerichte mindset
ten aanzien van werk, collega’s
en leerlingen/cliënten.
De cursus is voor iedereen
toegankelijk, maar bij uitstek
geschikt voor professionals die
werkzaam zijn in de hulp
verlening en/of het onderwijs.
De cursus is ook geschikt voor
mensen die positieve psycholo
gie graag willen integreren in
hun persoonlijke leven.

maart

taal

maatschappij

onderwijs

5 MAART T/M 23 APRIL, 13.30 – 15.15 UUR

hovo

De rijkdom van gebarentaal. *
Wilt u ook Nederlandse
Gebarentaal leren?
Docenten: Onno Crasborn en Iris Wijnen
Zeker een miljoen mensen in ons land hebben
gehoorproblemen. Slechts een klein deel van hen,
de dovengemeenschap in Nederland, gebruikt de
Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dit is een volledi
ge taal met een eigen woordenschat en grammati
ca, en eigen gebruiksregels. In deze cursus maak je
kennis met gebarentalen en hun taalkundige
eigenschappen. Ook maak je een begin met
‘Nederlands met gebaren’: het visueel ondersteu
nen van je spraak door woorden uit de NGT te
gebruiken.
Gebarentalen werden lange tijd niet serieus geno
men door taalkundigen: leken ze immers niet meer
op pantomime? Pas in de jaren zestig en zeventig
ontdekte men hoe complex en rijk Amerikaanse
Gebarentaal (ASL) is. In de decennia daarna volgde

dezelfde vaststelling voor de vele andere gebaren
talen wereldwijd. Hoewel de NGT al ruim twee
honderd jaar oud is en taalkundige erkenning al
decennia een feit, loopt Nederland achter op het
gebied van wettelijke erkenning van de NGT als
taal van de dovengemeenschap. Deze collegereeks
kijkt naar zowel de taalkundige eigenschappen van
gebarentalen als de context waarin die gebruikt
worden. Hierbij komt ook taalpolitiek aan de orde.
Hoewel de dovengemeenschap in Nederland, die
de NGT als moedertaal gebruikt, relatief klein is
(naar schatting 12.000 doven en 24.000 horen
den), is slechthorendheid een toenemend pro
bleem. Dit komt door zowel de vergrijzing als de
toename van gehoorschade door lawaai. Veel
slechthorenden zoeken een oplossing in hoorhulp
middelen, maar zien niet de mogelijkheden die
meer visuele communicatie kan bieden. Dit lijkt te
maken te hebben met onbekendheid, scepsis en
gêne. Zowel de theorie- als de praktijkcolleges zijn
erop gericht om dit te veranderen. De cursus is
bedoeld voor alle belangstellenden, of je nu zelf
slechthorend aan het worden bent, of mensen in je
omgeving hebt die niet alles meer volgen of
gewoon een ander soort taalervaring wilt opdoen.

Hier nog een url toevoegen of een quote?

