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Bijblijven op je vakgebied, 
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REDACTIONEEL  PRIMITIEF
Een kleine vierduizend studenten kwamen in 
 augustus samen in Goch, net over de grens bij 
Nijmegen. Een weekend lang bivakkeerden ze 
op het grondgebied van klooster Graefenthal 
om de introductieweek af te sluiten. Het 
‘introfestival’ – vorig jaar beleefde het zijn 
 primeur – is daarmee een vast onderdeel van 
de kennismaking geworden. Compleet met 
waterbaan en cantus.
De nieuwe lichting studenten verblijft de 
komende jaren op een universiteitscampus 

die deels een bouwput is. Op de plek waar 
vroeger de grijze laagbouw van de Thomas 
van Aquinostraat stond, verrijst het nieuwe 
onderkomen van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen (zie de beeldreportage op 
pagina 22). Het hoogste punt werd op 16 sep-
tember bereikt, maar pas in 2021 worden de 
collegezalen in gebruik genomen. Voor zowel 
medewerkers als studenten is het dus nog 
even improviseren.
Joost van Vlijmen, de tandarts die de cover 
van deze editie siert, doet niets liever dan 
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Zo’n 3700 eerstejaars 
studenten namen  
in augustus deel aan 
de introductie, een 
recordaantal

Inhoud

improviseren. De omstandigheden kunnen 
hem niet primitief genoeg zijn. Jaarlijks reist 
hij naar het uiterste westen van Mongolië om 
er nomaden te behandelen (zie pagina 6). 
Zonder elektriciteit of stromend water helpt 
hij mensen van hun pijn af. Met beperkte 
 middelen, onvergelijkbaar met de luxe in zijn 
Nijmeegse praktijk.
Net als de eerstejaarsstudenten in Goch, 
bivakkeert hij in een tent. Alleen heet dat 
onderkomen in Mongolië een ger en graast er 
’s nachts een kudde schapen voor de deur.

Hoe slimme 
algoritmes toveren 
met persoonsgegevens
Zie pagina 26

6  Tandarts Joost van Vlijmen 
behandeld jaarlijks nomaden-
families in Mongolië

14  Gelderland herdenkt bevrijding 
met historicus Joost Rosendaal

22  Bouwen op de campus:  
Maria Montessorigebouw heeft 
hoogste punt bereikt

32  Scheidend hoogleraar   
Kinder- en jeugdpsychiatrie  
Jan Buitelaar over ADHD en 
autisme
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schappers uit de hele wereld. 
 Nergens anders kunnen zij op één 
locatie gebruikmaken van zowel 
een statisch hoog-magneetveld  
als intens (ver) infrarood licht. In 
de twee afzonderlijke laboratoria 
werden overigens ook al grote ont-
dekkingen gedaan: met hulp van 
de krachtige magneetvelden in  
het HFML ontdekten Konstantin 
Novoselov en Andre Geim het 
tweedimensionale materiaal 
 grafeen, waarmee ze de Nobel-
prijs wonnen.

ONDERZOEK

Microben be-
schermen ijzeren   
damwanden 

Methaan is meestal negatief in 
het nieuws, maar microbiologen 
van onder meer de Radboud 
 Universiteit hebben een positieve 
kant van methaanproducerende 
micro-organismen ontdekt: “Ze 
kunnen helpen bij het beschermen 
van onze kanalen”, zegt Radboud-
onderzoeker Michiel in ’t Zandt. 
Dat zit (ongeveer) zo: bij corrosie 
wordt waterstof gevormd. De 
microbiologen denken dat de 
organismen die methaan produ-
ceren dat doen door waterstof en 
ijzer te gebruiken om CO2 om te 
zetten in methaan en CO2 bepaalt 
deels de zuurgraad van het sedi-
ment op ijzeren damwanden. 
 Minder CO2 betekent minder zuur 
en meer ruimte voor mineralen 
die een beschermende laag – een 
biofilm – vormen. Onderzoekers 
ontdekten die biofilm op plekken 
waar de ijzeren damwanden nog 

Minister van OCW Ingrid van 
Engelshoven opende HFML-FELIX 
afgelopen zomer. De zeer sterke 
magneten en de vrije-elektronen-
lasers van deze grootschalige 
infrastructuur trekken weten-

CAMPUS

Eén faciliteit voor 
lasers en magneten
Het laserlab FELIX Laboratory  
en het magnetenlab High Field 
Magnet Laboratory (HFML) 
waren op de campus al elkaars 
buren. Nu zijn de twee onder-
zoeksfaciliteiten ook fysiek aan 
elkaar gekoppeld. Het resultaat 
is een unieke combinatie van 
instrumenten die nergens anders 
ter wereld te vinden is en die 
baan brekend onderzoek mogelijk 
maakt. 

tekst: stijn zunnebergnieuws

“WE MOETEN VAKER 
LUISTEREN NAAR 

 MENSEN DIE EEN 
 PSYCHOSE HEBBEN 

GEHAD.”

FILOSOOF EN TAALKUNDIGE  
LINDE VAN SCHUPPEN  

INTERVIEWT VOOR HAAR PROMOTIE-
ONDERZOEK MENSEN OVER HUN 

 PSYCHOTISCHE ERVARINGEN. 
DE VOLKSKRANT, 23 AUGUSTUS 2019.

RADBOUD UNIVERSITEIT

Nieuwe strategie moet snaar raken bij 
medewerkers en studenten 

“Onze universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met 
gelijke kansen voor iedereen.” Dat is de kernboodschap van de nieuwe 
Radboud-strategie, die collegevoorzitter Daniël Wigboldus presenteer-
de bij de opening van het academisch jaar. A Significant Impact luidt de 
titel van dit document, waarmee de universiteit haar langetermijn-
beleid bepaalt. “Deze titel zegt alles over onze intenties: wij willen van 
betekenis zijn door studenten en medewerkers aan te trekken die bij 
ons passen en door gezamenlijk een positieve bijdrage te leveren aan 
de wereld.”
Tegelijk met de nieuwe strategie lanceerde de Radboud Universiteit de 
campagne ‘Je bent nodig’, met onder meer een bioscoopcommercial. 
De campagne maakt enerzijds duidelijk waar de universiteit voor staat 
en is anderzijds bedoeld om talent aan te trekken. De universiteit hoopt 
dat de boodschap niet alleen potentiële medewerkers aanspreekt, 
maar ook alumni, studenten, medewerkers en samenwerkingspartners 
inspireert om gezamenlijk een betekenisvolle bijdrage te leveren aan 
de wereld. www.jebentnodig.nl
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in uitstekende staat zijn, terwijl 
op andere plaatsen de wanden 
door corrosie nog maar één milli-
meter dik zijn. “Vervanging van 
deze zwakke damwanden kost 
miljoenen, zo niet miljarden 
euro’s”, zegt In ’t Zandt. “Verder 
onderzoek moet uitwijzen of de 
biofilm geproduceerd kan worden 
om ook op andere plekken dam-
wanden te beschermen tegen 
corrosie.”

LEZINGEN

Radboud Reflects 
naar Den Haag
Vanaf dit semester gaat Radboud 
Reflects actualiteitencolleges 
organiseren in het Haagse pers- 
en debatcentrum Nieuwspoort. 
Doel: het onderzoek van de 
 universiteit beter zichtbaar maken 
voor politici en ambte naren.  
Radboud Reflects organiseert  
op de eigen campus en in de  
Nijmeegse binnenstad ver-
diepende lezingen en debatten, 
veelal met Radboud-weten-
schappers en vaak naar aanlei-
ding van maatschappelijke dis-
cussies. Dit collegejaar komen  
er in elk geval vier lunchcolleges 
in Den Haag. Reflects-directeur 
Paul  Bakker: “We willen laten 
zien dat Nijmegen de plek is waar 
je moet zijn voor vragen over bij-
voorbeeld ethiek rondom maat-
schappelijke ontwikkelingen, 
zoals het insectenonderzoek van 
Hans de Kroon of het werk rond-
om digitale  veiligheid van Bart 
Jacobs.”

BOEK

Nieuw boek over 
Rembrandt weegt 
negen kilo
Een oeuvrecatalogus en een 
overzicht van zijn zelfportretten. 
In één maand publiceerde kunst-
historicus Volker Manuth twee 
boeken over de beroemdste 

Nederlandse kunstschilder uit  
de zeventiende eeuw. Met de 
nieuwste oeuvrecatalogus van 
Rembrandt van Rijn kun je aan 
gewichtheffen doen. “Het telt 
750 pagina’s en weegt negen 
kilo”, zegt Manuth. Samen met 
zijn vrouw Marieke de Winkel en 

zijn voormalige promovendus 
Rudie van Leeuwen werkte 
Manuth drieënhalf jaar aan de 
catalogus. Rembrandt. Alle schil-
derijen is niet enkel bedoeld voor 
de salontafel. “Bij ieder werk 
hebben we een kort essay 
geschreven. De afgelopen hon-
derd jaar zijn een stuk of tien 
catalogi verschenen, met daarin 
soms wel 600 schilderijen die 
aan Rembrandt worden toege-
schreven. Wij komen tot 330 
schilderijen.”

ONDERZOEK

Gezond gewicht 
ook op latere 
 leeftijd belangrijk
“Het idee heerst dat afvallen op 
latere leeftijd weinig zin heeft. 

Maar uit ons onderzoek blijkt 
dat gezond gewicht het risico  
op dementie kan verlagen”,  
zegt wetenschapper Ilse  
Arnoldussen. Samen met  
Radboudumc-collega Amanda 
Kiliaan deed zij hersenonder-
zoek bij ouderen met over-
gewicht en vaatziekten. Wereld-
wijd neemt het aantal mensen 
met zowel dementie als over-
gewicht sterk toe. Het hart- en 
vaatstelsel is hierbij een belang-
rijke schakel: Overgewicht ver-
groot het risico op hart- en vaat-
ziekten. En als de conditie van 
de vaten achteruitgaat, hebben 
de hersenen daaronder te lijden. 
Door ook op latere leeftijd op  
je gewicht te letten, houd je  
je hersenen gezonder, aldus 
 Arnoldussen.

in de media 
martin drenthen, milieufilosoof

‘Even niet over de Oostvaardersplassen’

Sinds eind 2018 zijn boek Natuur in mensenland 
 verscheen, krijgt milieufilosoof Martin Drenthen 
wekelijks interviewverzoeken. Ook deze zomer wis-
ten media hem te vinden. De Groene Amsterdammer 
en het Algemeen Dagblad spraken hem over de wolf 
en de eikenprocessierups, in Trouw duidde hij het 
uitsterven van dier- en plantsoorten, en de Volkskrant 
wist hem te vinden voor commentaar op het oud-
Nederlandse zwientie tikken (tikkertje met varkens). 

“Van dat artikel over zwientie tikken heb ik geleerd. 
Ze belden me voor een reactie, maar vervolgens 
plaatsten ze het op hun opinieblog alsof ik zelf op 
een nieuwsbericht wilde reageren. Over het alge-
meen ben ik echter dik tevreden over mijn media-
optredens. Er zijn weinig milieufilosofen in Nederland, 
waardoor ik in de gelegenheid ben om een ander 
geluid te laten horen. Meestal kan ik vanuit mijn 
deskundigheid spreken, maar soms wordt me 
gevraagd naar onderwerpen waar ik minder in 
thuis ben. De bosbranden in de Amazone bijvoor-
beeld. Als burger heb ik daar best een mening 
over, maar als filosoof kan ik weinig toevoegen.

Het is mijn rol om duiding te geven in de soms 
 verhitte debatten. Vragen stellen die anders niet 
gesteld worden. Zo moeten we niet alleen over de 
wolf en de eikenprocessierups praten, maar ook over 
de vraag hoe we ons als mensen tot de natuur willen 
verhouden. Hoever willen we gaan om natuur te 
beschermen, en beschermen we ook natuur die ons 
tot last kan zijn? In discussies over de wolf, een 
debat waar ik dicht op zit, hebben deze bijdragen 
effect, zoals boswachters die zeggen dat ze op een 
andere manier tegen hun werk aan gaan kijken. 
Tegenover positieve reacties staan opmerkingen als 
‘daar heb je weer zo’n boomknuffelaar’. Ik dacht me 
te kunnen mengen in discussies over de Oostvaar-
dersplassen, maar dat debat is zo gepolariseerd dat 
een gesprek niet meer mogelijk is. Daar valt weinig 

eer te behalen. Negatieve reacties weer-
houden me niet van mediaoptredens. Dan 

kan je beter een ander vak kiezen. Maar 
ze leren me wel om mijn momenten te 
kiezen. Over de Oostvaardersplassen 
zal ik me niet meer zo snel uitlaten.”

‘lucretia’ door rembrandt. met dank aan de 

national gallery of art, washington d.c.
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‘We hebben 
hier geen 

tandartsstoel’
Joost van Vlijmen
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“I
k heb op veel 
plekken kiezen 
getrokken, 
maar nog nooit 
in een huis

kamer.” Tandarts Joost van 
Vlijmen schuift de eettafel voor 
het raam. Behalve een enkel 
peertje is er geen elektrisch 
licht in de kamer. De schaduw 
van de bergen valt over het 
kleine huis. Buiten op het erf 
loeit een jak.
Zijn assistente neemt het plas
tic tafelkleed af met een doekje. 
Zodra de patiënte binnenkomt, 
dirigeert de tandarts haar naar 
de geïmproviseerde behandel
tafel. Gebaart dat ze kan gaan 
liggen. “Does she have pain”, 
vraagt hij aan de tolk. Ja, ze 
heeft pijn. De vrouw, die haar 
imposante zwarte laarzen bij de 
deur heeft uitgetrokken, wijst 
op haar wang. Gisteren heeft 
‘dokter Joost’ bij haar een vul
ling geplaatst, nu vergaat ze van 
de pijn.

het kwik tot min veertig, en als de vorst 
vroeg inzet (‘dzud’), kan de helft van de 
kudde schapen of geiten dood vriezen. 
Gevolg: geen eten en geen wol om te 
 verkopen.
Het witgepleisterde huisje waarin Van 
Vlijmen zich over de tafel buigt, is het 
winterverblijf van een herdersfamilie  
en staat in het afgelegen dorp Sogog.  
Even verderop zijn een school en een 
slaap gebouw voor de nomadenkinderen. 
De tandarts heeft gisteren tientallen 
 leerlingen behandeld in de school.  
Plus een aantal volwassenen. De kantine
juffrouw schoof haar grote dochters naar 
voren en ook managers en juffen open
den gretig hun mond voor ‘dokter Joost’. 
Slechts één keer per jaar is hij hier; de 
dichtstbijzijnde lokale tandarts zit op 
ruim twee uur rijden en kost geld. De 
Nederlandse tandarts behandelt gratis.
De patiënte op de eettafel was er gisteren 
dus ook. Ze geeft geen kik als Van 
Vlijmen een verdovingsspuit in haar 
bovenkaak zet. Ook het trekken van de 
kies ondergaat ze zwijgend. Van Vlijmen 
kreunt als de vrouw even later weer van 
de tafel klautert. Grijpt naar zijn rug.
“Dit werk is fysiek zwaar”, zegt hij.  
“We hebben geen tandartsstoel. Vaak  
zit ik op mijn knieën of sta ik gebogen 
boven een patiënt. Funest voor mijn  
rug.”

Op de Mongoolse steppe, ver van de bewoonde 
wereld en zonder stromend water of elektriciteit, 
behandelt tandarts Joost van Vlijmen elk jaar 
nomadenfamilies. ‘Mensen helpen’ was zijn 
 drijfveer om 45 jaar geleden tandheelkunde  
te gaan studeren in Nijmegen. “In mijn eigen 
praktijk doe ik er alles aan om een tand te 
 behouden, maar dat kan in Mongolië niet.”
tekst en fotografie: annemarie haverkamp

Van Vlijmen legt aan de tolk uit dat hij er  
al bang voor was. Het gat zat diep. Terwijl 
hij het uitschraapte om ruimte te maken 
voor de vulling – boren gaat hier niet – 
merkte hij dat hij dicht op de zenuw zat. 
“We have to take the tooth out”, zegt hij nu.
Het is dag vijf van een intense, tiendaagse 
trip naar Mongolië. We bevinden ons in 
het uiterste westen, dat ligt ingeklemd tus
sen Kazachstan, China en Rusland. Er zijn 
geen verharde wegen. Al eeuwen wonen 
hier nomaden die hun vee laten grazen op 
de oneindige steppe. De Kazachen vormen 
een etnische minderheid die het niet breed 
heeft. Hun bestaan is hard. ’s Winters daalt 
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koeienvlaai
Joost van Vlijmen (65) heeft al veertig jaar 
zijn eigen praktijk in de Nijmeegse Prins 
Hendrikstraat. Nadat hij in 1997 een 
oproep in het vakblad had zien staan om 
onbezoldigd tandheelkundige zorg in 
Nepal te bieden, stapte hij voor het eerst 
met een koffer vol vullingen en verdovin
gen in het vliegtuig. Inmiddels heeft hij 
zijn eigen stichting, Dhampus, die in 
Nepal en Mongolië actief is. “Vorig jaar 
hebben we ons tienjarig bestaan gevierd”, 
zegt hij. “We proberen samen met lokale 
mensen health posts op te zetten, met aan
dacht voor tandheelkunde. Als we onze 
projecten bezoeken, verlenen we basale 
zorg. In mijn eigen praktijk doe ik er alles 
aan om een tand te behouden, maar dat 
kan hier niet. Er is geen elektriciteit voor 
een boor of een apparaat om de tanden 
droog te blazen. Het enige dat we doen, is 
fluorbehandelingen geven, kleine gaatjes 
vullen, kiezen trekken en mensen van hun 
pijn afhelpen.”
Tijdens die eerste reis naar Nepal, vlak 
voor de eeuwwisseling, moest hij daar wel 
aan wennen. “Ik herinner me dat ik in de 
mond van een patiënt keek. Mijn collega 
riep meteen: ‘Eruit met die kies!’ Ik zei: 
‘Die kun je toch nog repareren?’ ‘Nee 
Joost, niet hier.’ Ik heb echt een knop 
 moeten omzetten.”
De woning waarin Van Vlijmen zijn ijze
ren kist met tandheelkundige spullen weer 
inpakt, heeft geen stromend water. Het 
toilet is een gat in de grond, op zo’n vijftig 
meter afstand van de voordeur – wie hoge 
nood heeft, moet uitkijken onderweg niet 
in een koeienvlaai te stappen. De 
Amsterdamse gelegenheidsassistente Patty 
Voorsmit reinigt de gebruikte instrumen
ten met alcoholdoekjes (zo nodig worden 
ze gesteriliseerd in een snelkookpan). 
Vijftien jaar geleden had ze niet kunnen 
bedenken dat ze dit werk, in deze uithoek 
van de wereld, zou doen, vertelt ze. 
Voorsmit is Van Vlijmens partner en in het 
dagelijks leven onder meer organisator van 
de Libris Literatuur Prijs. “In het begin wist 
ik niet wat hij bedoelde als hij de nummers 
van de tanden opnoemde.” Ze graait in een 
bak met tangen en haalt er twee tevoor

schijn. “Wist jij dat er voor elke kies een andere tang 
gebruikt wordt?”
Als het even kan, reist ze met Van Vlijmen mee naar 
de Mongoolse steppe. Niet alleen om te helpen, maar 
ook om zich te vergapen aan het fascinerende land
schap. “Ik houd van die enorme weidsheid. Die zie je 
nergens anders.”

vuilnisbelt
Na een paar uur hobbelen in een Russisch busje (type 
UAZ452), richt Van Vlijmen in een volgende school 
opnieuw een dental camp in. Nijmegenaren van de 
stichting Vrienden van Steppenomaden Mongolië (zie 
kader pagina 11) helpen hem met sjouwen. Een voor 
een komen de kleuters huilend de behandelkamer 
 binnen. De tolk – haar familie komt uit dit gebied – 
doet haar best om de kleintjes gerust te stellen. “Ik weet 
niet waarom ze zo gillen”, probeert de tandarts hoofd
schuddend boven de herrie uit te komen. “De gebitten 
die ik tot nu toe heb bekeken, zien er best goed uit.”
De eerste keer dat hij in deze regio werkte, schrok hij 
zich kapot. Hij kreeg pussende monden in zijn stoel  
en zag kinderen met volledig rotte melkgebitten. 
“Kleintjes die nauwelijks nog konden eten … Dat had 
ik in mijn Nederlandse praktijk nooit gezien.”
Sindsdien geeft hij met zijn stichting voorlichting. 
Nieuwe kinderen vertelt hij dat ze moeten poetsen  
met een borstel en tandpasta. Op school krijgen ze 
poetsles. “Ik zie echt vooruitgang.”
De afgelopen jaren heeft hij een bijscholingscursus 
gegeven en zijn twee lokale tandartsen uit de regionale 
hoofdstad Ulgii bereid gevonden zijn werk voort te zet
ten. Elk kwartaal bezoeken deze Mongoolse collega’s 
de schoolkinderen. De bedoeling is dat Dhampus, dat 
de kosten van deze bezoeken betaalt, zich over een 
paar jaar terugtrekt uit dit gebied. “Waar ik mismoedig 
van word, is dat er in deze cultuur zo ontzettend veel 
snoepgoed rondgaat. Als je ergens gaat eten, staan er 
standaard zuurtjes en toffees op tafel. Bij evenementen 
strooien de oma’s ermee. Op dat gebied is er nog wel 
een taak voor mij weggelegd. Als we bij families over
nachten, blijf ik erop hameren dat snoep heel slecht is. 
Dan wordt er wat schamper gelachen, maar ik denk 

Levensloop
Geboren: Delft, 1954 Studie: 
Tandheelkunde (1972-1978) 
 Loopbaan: Tandarts in militaire 
dienst, vervolgens eigen praktijk 
in Nijmegen, gelijktijdig assistent 
bij de afdeling conserverende 
tandheelkunde aan de universi-
teit. Van Vlijmen was ook actief 
als forensisch tandarts. In 1997 
raakte hij betrokken bij de stich-
ting NOHS (Netherlands Oral 
Health Society), in 2008 begon hij 
met zijn eigen stichting Dhampus.
Overig: vader van vier kinderen 
en een pleegkind.

Op bovenstaande portretfoto  
(en op de foto op de cover) draagt 
Van Vlijmen de traditionele outfit 
die hij van nomadenfamilies kreeg 
als dank voor zijn inspanningen.

   'Kiezen trekken vind ik echt 
hartstikke leuk'
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toch dat de boodschap overkomt. Je kunt 
niet verwachten dat je zoiets in een paar 
jaar verandert. Daar gaat misschien wel 
vijftien jaar overheen.”
Mongolië is het dunst bevolkte land ter 
wereld. Van de drie miljoen inwoners 
woont ruim de helft in de sterk vervuilde 
hoofdstad Ulaanbaatar. Steeds meer noma
den ruilen hun rauwe levenswijze op de 
steppe in voor een stads bestaan met cen
trale verwarming, betere gezondheidszorg 
en een school om de hoek – probleem is 
alleen dat er veel te weinig banen zijn. De 
herders die achterblijven, krijgen nauwe
lijks steun van de overheid. Van Vlijmen 
haalt er voldoening uit juist die marginale 
groep te helpen. “De wereld een beetje 
beter maken …”, noemt hij het.
Vanuit datzelfde ideaal werd hij meer dan 
veertig jaar geleden tandarts. Als tiener zag 
hij een toekomst als ‘witte jas’ al zitten, 
alleen wist hij nog niet welk soort dokter 
hij wilde worden. Dat veranderde tijdens 
een vakantie in Denemarken. Joost, een 
hbsjongen uit Dordrecht, verging van de 
tandpijn. Hij meldde zich bij een praktijk, 
waar hij van de vrouwelijke tandarts een 
zenuwbehandeling aan zijn snijtand kreeg. 
“Ik zie nog voor me hoe aan het vijltje 

Na zijn afstuderen en aansluitende dienst
tijd, begon hij zijn eigen praktijk aan de 
Prins Hendrikstraat. Nog ruim tien jaar 
bleef hij daarnaast als assistent bij de afde
ling conserverende tandheelkunde werken 
op de universiteit.
Inmiddels is hij op een leeftijd dat hij moet 
denken aan afbouwen. “Ik wil tot mijn 
67ste fulltime doorgaan, en daarna minde
ren”, zegt hij. Liefst brengt hij dan meer 
tijd door in gebieden waar zijn hulp nodig 
is. “Nu vlieg ik altijd direct terug, omdat 
mijn praktijk dicht is als ik weg ben. Maar 
ik zou graag wat meer zien van de landen 
waar ik werk.”
Het boeddhisme, zowel te vinden in 
Mongolië als in Nepal, heeft een grote 
aantrekkingskracht op hem. Thuis medi
teert hij elke ochtend. “Ik heb nog een 
paar jaar in de avonduren religieweten
schappen gestudeerd aan de Radboud 
Universiteit. Maar ik heb het niet afge
maakt. Het lukte me niet de studie te 
 combineren met mijn werk. Ik hoop het 
nog eens op te pakken.”
Van Vlijmen piekert er niet over te stoppen 
met het behandelen van patiënten in het 
buitenland. De omstandigheden mogen 
dan primitief zijn, hij houdt van improvi
seren. Een paar jaar geleden behandelde  
hij patiënten op de vuilnisbelt van 
Ulaanbaatar. Liet hij de patiënten plaats
nemen op de bumper van het Russische 
busje waarin hij zich verplaatste. En het 
mag dan vreemd klinken, hij houdt er 
gewoon van kiezen te trekken. “Hoe bloe
deriger, hoe beter. Mijn Nederlandse pati
enten weten dat. Er zijn er al een paar die 
me hebben beloofd dat ik hun verstands
kiezen mag verwijderen op de laatste dag 
voor mijn pensioen.” Hij schiet in de lach. 
“Ja, dat vind ik echt hartstikke leuk. Het 
vergt handigheid, durf, kennis. Het kost 
veel tijd en levert weinig op, daarom ver
wijzen tandartsen vaak door naar de kaak
chirurg. Maar ik vind het een aangename 
aanvulling op vele vullingen en controles 
die je op een dag doet.”

jerrycan
Op de zevende dag van de reis is de steppe 
’s ochtends helemaal wit. De schapen van 
de herdersfamilie bij wie we logeren, liggen 

waarmee zij in mijn mond had 
gezeten opeens een zenuw hing 
te bungelen”, vertelt hij tijdens 
een wandelingetje over de 
glooiende Mongoolse graslan
den. “Dus dát was wat die ont
zettende pijn had veroorzaakt. 
Ik kreeg een noodvulling en 
kon weer naar buiten. Ik weet 
nog dat ik over de markt liep 
en een tros druiven kocht. Het 
was ongeveer hetzelfde weer als 
nu – zon en een blauwe lucht 
– en ik ging op een bankje zit
ten. Die druiven at ik zo van 
de tros, iets wat ik voor de 
behandeling absoluut niet kon. 
Ik vond dat zo mooi: door een 
ingreep van nog geen halfuur 
was ik weer een heel gelukkig 
mens. Toen wist ik: ik word 
later tandarts.”

'In deze 
 cultuur moet 
je de hele 
dag eten'
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buiten op een bedje van sneeuw. Kazachse 
mannen verlaten in dikke jassen de ger 
(het Mongoolse woord voor joert), waar we 
de nacht hebben doorgebracht. Ze maken 
hun paarden in orde om met hun kuddes 
op zoek te gaan naar een vers grasland.
Van Vlijmen poetst zijn tanden in de ijle 
lucht – we zitten in de regio Dayan op 
ruim drieduizend meter hoogte – en warmt 
daarna zijn handen aan het opgestookte 
vuur. Hij laat zijn ogen door de tent gaan. 
“Hoe gaan we dit doen, jongens?” Hij 
zoekt een behandeltafel voor vanmiddag, 
als patiënten te paard en op brommers 
naar deze ger komen. Het meest geschikt 
lijkt een kleurrijke bank waarop een van de 
teamgenoten vannacht heeft geslapen.

Bij de stoof in het midden van de tent is  
de vrouw des huizes begonnen met het 
bereiden van een vers geslacht schaap.  
Van Vlijmen bekent dat hij helemaal niet 
van schaap houdt, maar het is nu eenmaal 
de manier waarop de gemeenschap hem 
bedankt voor zijn diensten. “In deze 
 cultuur moet je de hele dag eten ...”
Hij vraagt of er een stoel is waarop hij  
kan zitten tijdens het behandelen van de 
patiënten. Helaas. De tandarts krijgt een 
lege jerrycan toegewezen, hij kan er een 
kussentje op leggen. Hij glimlacht. 
“Tuurlijk, een jerrycan … Kan ook.” 
‘Dokter Joost’ zet zijn mondkapje op,  
strekt zijn rug en wacht op nieuwe 
 patiënten. 

De stichting Dhampus  
(www.stichtingdhampus.nl) bestaat – naast 
Joost van Vlijmen – uit de Nijmeegse tand-
artsen Etienne Lamée en Eric Alkemade. 
Paul Ketelaar, docent communicatieweten-
schap aan de Radboud Universiteit, zit 
eveneens in het bestuur. Dhampus probeert 
lokale tandartsen te binden aan de bewoners 
in achterstandswijken en berggebieden van 
Nepal en Mongolië. Daarnaast zet de stich-
ting, samen met andere organisaties,  
health posts met tandheelkundige zorg op. 
In West-Mongolië werkt Dhampus samen 
met de Nijmeegse stichting Vrienden van 
Steppenomaden Mongolië (steppenoma-
denmongolie.nl). Deze kleinschalige stich-
ting zet zich in voor het verbeteren van de 
levensomstandigheden van de nomaden. 
Gezondheidszorg is een van de aandachts-
gebieden. De stichting is opgericht door 
onder anderen Astrid van der Looij, die in 
Nijmegen (tot 1993) sociale geografie van 
ontwikkelingsgebieden studeerde.  
Ze woonde met haar partner en kinderen 
enkele jaren in Mongolië. De twee stichtin-
gen trekken samen op. Tijdens de hiernaast 
beschreven reis (6-16 september) naar Sogog, 
Ulaankhus en Dayan waren vertegenwoor-
digers van zowel Dhampus als Vrienden van 
Steppenomaden aanwezig. Alle deelnemers 
betaalden hun eigen reiskosten, zodat alle 
in Nederland opgehaalde fondsen volledig 
konden worden besteed aan hulp.

Stichtingen werken  
samen aan betere zorg
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Ze zijn van de Instagram-generatie, zeggen ze zelf. Het ‘plaatje’ 
moet er leuk uitzien. Maar hoe zorg je ervoor dat het beeld dat je 
van jezelf aan de buitenwereld toont, ook van binnen goed voelt? 
De balans tussen werk en privé moet in elk geval kloppen. Daar-
over – en over veel meer – gaan de gesprekken van Mathilde Blom 
(29) en Dushanthi Piek (26), die samen International Business 
Communication studeerden.

Vrienden 
voor het 

leven

tekst: annemarie haverkamp | foto: bert beelen

baan. Mathilde nam afgelopen jaar een 
tussenjaar. Ze stopte met werken om na  
te denken over wat ze nu precies wilde met 
haar leven. De balans werkprivé zat niet 
goed. “Dushanthi kan goed luisteren”, zegt 
ze over haar vriendin. “Wij hebben hier 
samen heel goede gesprekken over gehad.”
Ze realiseren zich dat ze van de Instagram
generatie zijn. Het plaatje van het leven 
moet er leuk uitzien en je mag eigenlijk 
niets missen. Maar juist die hoge verwach
tingen kunnen de druk flink opvoeren. 
Binnenkort begint Mathilde aan een nieuwe 
baan als adviseur bedrijfsprocessen in het 
OLVG stadsziekenhuis van Amsterdam. 
Vanavond, op Cultureel Terras De Kaaij  
in Nijmegen, praat ze Dushanthi erover 
bij. Mathilde heeft samen met haar Franse 
vriend een hotelletje genomen in de stad, 
zodat ze niet hoeft te rennen voor de 
 laatste trein.
Dushanthi is na haar studie in Nijmegen 
gebleven. Ze werkt als projectmanager  
bij Yoast, een softwarebedrijf dat mensen 
helpt om hun website te optimaliseren,  
en woont samen.
“Ik herinner me de avond nog dat jouw 
vriend jouw vriend werd”, zegt Mathilde. 
Lachend: “We waren met de groep gaan 
stappen in café Van Rijn. Jij was met die 
jongen aan het appen en vroeg of hij ook 
kwam. Juist op dat moment gingen wij 
allemaal weg. Moest je helemaal alleen op 
hem wachten.” Dushanthi lacht mee. Het 
wachten was niet voor niets. Met diezelfde 
jongen is ze inmiddels al vijf jaar samen. 

De Radboud Magazinefotograaf heeft zijn 
kont nog niet gekeerd of een windvlaag 
blaast de poffertjes van tafel. Dushanthi 
Piek en Mathilde Blom schieten allebei in 
de lach. Die poffertjes hadden ze speciaal 
voor de shoot gekocht bij pannenkoeken
restaurant ’t Hoogstraatje! “We hebben  
iets met poffertjes.”
Eigenlijk hebben ze iets met alle soorten 
eten, bekennen ze. Dushanthi: “We hebben 
samen ontzettend veel etentjes gehad.  
In het Cultuurcafé op de campus, of bij 
iemand thuis. Meestal waren we met een 
man of acht. We kennen elkaar allemaal 
van de introductie.”
Dushanthi en Mathilde ontmoetten elkaar 
tijdens het introweekend van de Engels
talige master International Business 
Communication. Mathilde: “Dat was in 
een soort jeugdherberg in Kleef. Het leuke 
was dat we maar met een klein clubje 
 studenten waren, dertig of zo. We zijn   
vanaf het begin heel hecht geweest.”
De vriendengroep, die elkaar nog steeds 
regelmatig ziet, is groter dan het duo 
Mathilde en Dushanthi. En het leuke is, 
zegt Mathilde, er zitten ook internationale 
studenten bij. “Iemand uit Spanje, één uit 
Roemenië ... De Braziliaanse is inmiddels 
terug naar Brazilië en er is een wild plan 
om haar daar te gaan opzoeken. We zijn  
al vaker samen weekendjes weggeweest.”
Voordeel van zo’n diverse groep is dat je 
niet vastroest in je eigen perspectief, zegt 
Mathilde. Een onderwerp dat ze vaak 
bespreken als ze elkaar treffen, is de loop
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Uw Radboud-vriendschap  
ook in deze rubriek?  
Mail naar de redactie:   
info@alumni.ru.nl

v r i e n d e n

‘We zijn vanaf 
het begin heel 
hecht geweest’

DUSHANTHI PIEK (RECHTS) 
VOLGDE DE MASTER 
INTERNATIONAL BUSINESS 
COMMUNICATION IN 2014. ZE 
WERKT ALS PROJECTMANAGER 
BIJ YOAST.

OOK MATHILDE BLOM VOLGDE 
DE MASTER INTERNATIONAL 
BUSINESS COMMUNICATION IN 
2014. HET JAAR DAARVOOR DEED 
ZE DE PREMASTER. MATHILDE IS 
ADVISEUR BEDRIJFSPROCESSEN 
IN HET OLVG.
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September staat in Nijmegen in het  
teken van de herdenking van de Tweede 

Wereldoorlog en de operatie Market 
 Garden. Historicus Joost Rosendaal legt 

uit waarom we moeten blijven herdenken. 
“We hebben een verhaal nodig om onze 

morele waarden aan te spiegelen.”‘Onze 
manier van 

herdenken is 
veranderd’

‘Onze 
manier van 

herdenken is 
veranderd’
75 jaar bevrijding

radboud magazine 6114
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A
fgelopen zomer legde Joost Rosendaal  
de laatste hand aan zijn nieuwe boek.  
Op basis van zo’n veertig locaties vertelt 
Oorlog in Gelderland het verhaal van  
de Tweede Wereldoorlog in deze pro

vincie. De historicus groeide op met verhalen over  
de Tweede Wereldoorlog. “In tegenstelling tot veel 
andere mensen spraken mijn ouders er wél over”, zegt 
Rosendaal in zijn kamer op de tiende verdieping van 
het Erasmusgebouw.
Zijn vader vertelde hem hoe hij door de Arbeitseinsatz 
verplicht werd om in een cementfabriek in Duitsland 
te werken. “Daar zat hij samen met Russische krijgs
gevangenen”, zegt Rosendaal. “Ze spraken elkaars  
taal niet. Maar als mijn vader, een tengere man, een 
cementzak niet kon dragen, nam een sterke Rus het 
van hem over. Later dook hij onder.”
De moeder van Rosendaal, nu 91 jaar oud, overleefde 
het bombardement op Nijmegen. “Na school liep ze 
van de Dominicanenstraat naar huis aan de Ooysedijk. 
Toen de bommen vielen, ging ze net de heuvel af. Ze 
dook weg in een portiek en voelde de grond onder haar 
voeten trillen. Een vriendinnetje van haar overleefde  
de bommen niet. Dat zijn de verhalen die mij gevormd 
hebben.”
Over dat bombardement en het rampjaar 1944 schreef 
Rosendaal tien jaar geleden Nijmegen ’44. Verwoesting, 
verdriet en verwerking. In november ligt zijn nieuwe 
boek over de oorlog in de schappen. Oorlog in Gelderland 
moet lezers naar alle hoeken van de provincie lokken, 
zegt Rosendaal. Naar de Muur van Mussert in Lunteren 
bijvoorbeeld, waar de NSB haar partijbijeenkomsten 
hield. Naar Hotel de Wereld in Wageningen, waar  
de Duitse overgave geregeld werd. Naar de musea in 
Oosterbeek, Groesbeek en Aalten. Of naar Putten, waar 
in 1944 na een razzia 552 burgers om het leven kwa
men. En naar Nijmegen, want Market Garden, Operatie 
Veritable en de Waaloversteek konden natuurlijk niet 
ontbreken in het boek.

Hebt u nog iets nieuws ontdekt tijdens het 
schrijven van dit boek? “Ik had me nooit 
gerealiseerd dat de Aprilmeistaking zo 
groot was in Gelderland. In 1943 moesten 
ruim 300.000 Nederlanders zich melden 
om in krijgsgevangenschap te gaan. Veel 
burgers kwamen daartegen in opstand.  
Een kwart van de doden die bij die staking 
vielen, kwam uit Gelderland. Bij Arnhem 
zijn bijvoorbeeld 22 stakers standrechtelijk 
doodgeschoten.
Ook vond ik het opmerkelijk dat twee nazi
kopstukken een bezoek hebben gebracht 
aan Gelderland. Heinrich Himmler [leider 
van de SS, red.] heeft een toespraak gehou
den in de sporthal op Landgoed Avegoor  
in Ellecom, die door Joodse dwangarbeiders 
is gebouwd. In het in nazistijl opgetrokken 
complex werden Nederlandse SSvrij
willigers getraind. En kort na de opening 
van de Diogenesbunker bij Schaarsbergen, 
een van de grootste bunkers van West
Europa, hield rijksmaarschalk Hermann 
Göring een vlammende speech. Hij maakte 
zich boos op zijn manschappen omdat ze 
niet verhinderd hadden dat steden in 
Duitsland werden gebombardeerd. Vreemd, 
want de Duitse vliegers leverden toch goed 
werk. Ik heb laatst nog geluncht op de plek 
waar Göring die toespraak hield. Dan 
krijgt zo’n plaats toch een andere lading.”

Waarom is het belangrijk om die plaatsen  
te blijven bezoeken? “Oorlogsmonumenten 
bezoeken is een ritueel dat ons tot bezin
ning brengt en ons over bepaalde waardes 
doet nadenken. Mensen trekken naar de 
Grebbeberg of de Gedachtenisruimte in 
Putten om een soort stilte te ervaren. 

poolse parachutisten op 

weg van overasselt naar 

driel, 23 september 1944
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Vergelijk het met bedevaarders die naar 
Santiago de Compostella wandelen of het  
graf van een heilige bezoeken.”

Wat hebben bevrijdingsfietstochten en Market 
Garden-wandelingen nog met de oorlog te 
maken? “Binnen de provincie Gelderland pleit 
ik er altijd voor dat er een verhaal wordt ver
teld. Dat toeristen niet alleen een mooie tocht 
maken, maar ook iets meekrijgen van de 
geschiedenis. Daarin ligt ook een rol voor de 
Radboud Universiteit.”
De komende driekwart jaar investeren de pro
vincie Gelderland, gemeenten en tal van orga
nisaties samen zo’n zeventien miljoen euro in 
de herdenking van de bevrijding. “Ik vind het 
belangrijk dat die miljoenen niet alleen worden 
ingezet voor champagnekurken of tijdelijke 
tentoonstellingen, maar ook om iets blijvends te 
maken”, zegt Rosendaal. “Bij Het Apel doornsche 

Market garden
De vijfenzeventigste verjaardag van Market Garden wordt dit 
najaar groots herdacht in Gelderland. Het geallieerde offensief in 
1944 om strategische bruggen op Nederlands grondgebied te 
veroveren wordt vaak ten onrechte gereduceerd tot de Slag om 
Arnhem, zegt Joost Rosendaal. “De gevechten om de Rijnbrug in 
Arnhem waren maar een klein onderdeel van de operatie. Het 
lukte niet om de Rijnbrug in te nemen waardoor de hele operatie 
als mislukt werd beschouwd. Maar bij Market Garden werden 
ook het Rijk van Nijmegen en een deel van de Betuwe door de 
geallieerden ingenomen. Dat bood de mogelijkheid om in 
februari 1945 Duitsland binnen te vallen en om vandaaruit 
Nederland binnen te trekken. Dat Nederland werd bevrijd vanuit 
Duitsland, is aan Market Garden te danken.”
Toch heeft Market Garden wel degelijk ook dramatische 
gevolgen gehad voor Nederland. “De Hongerwinter is een direct 
gevolg van het mislukken van Market Garden”, aldus Rosendaal. 
“Door de algehele treinstaking die ter ondersteuning van de 
operatie was afgekondigd, stokte de voedselvoorziening. Als 
Market Garden was gelukt, dan was dit geen probleem geweest.”

‘Oorlogs
monumenten 

bezoeken  
is een ritueel 

dat ons tot 
bezinning 

brengt’

het ontladen van de waalbrug in nijmegen, 21 september 1944 | foto: bill warhurst, the times
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Bosch, een Joodse psychiatrische instelling 
waar in januari 1943 in één nacht 1.300  
patiënten en personeelsleden rechtstreeks 
naar de gaskamers werden afgevoerd, wordt 
nu een informatiecentrum ingericht.”

Is dat herdenken een recent fenomeen? “Absoluut, 
in deze vorm. In de jaren zeventig kwamen  
er nog maar dertig à veertig bezoekers naar  
de 4 meiherdenking in Nijmegen. ‘We hebben 
nu 25 jaar herdacht, dat volstaat’, was het idee. 
In de jaren negentig kwam er een kentering. 
Vanaf 2000 is het aantal herinneringscentra 
over de Tweede Wereldoorlog met vijftig  
procent toegenomen. Tegelijkertijd gingen  
er steeds minder mensen naar de kerk. 
Tegenwoordig zijn er vier tot vijfduizend aan
wezigen bij de dodenherdenking in Nijmegen.
Ook onze manier van herdenken is veranderd. 
Vlak na de oorlog lag de focus op gesneuvelde 
militairen en verzetshelden. Daar was een 
reden voor: het was de tijd van de Koude 
Oorlog en de jonge mannen die 
tegen de Russen zouden moeten 
vechten, hadden voorbeelden 
nodig. Pas recentelijk kwam de 
focus meer op burgerslachtoffers  
te liggen. Kijk maar naar de veront
waardiging wanneer burgerdoelen 
geraakt worden in Jemen of Syrië.”

Voor De Gelderlander maakt u een 
reeks met oorlogsdagboeken van 
Nijmegenaren. Wat is daar zo bijzon-
der aan? “Net als de locaties in mijn 
boek zijn het ankerpunten die een 
verhaal over de oorlog uit de eerste 
hand vertellen. Vaak beginnen de 
dagboeken als brieven aan familie
leden. Die brieven konden niet op  
de bus worden gedaan, omdat de post 
niet werkte. Het zijn een soort ‘Lieve 
Kitty’s’ [naar het dagboek van Anne 
Frank, red.], waarin mensen hun lief 
en leed vertellen. Dat brengt de oorlog 
heel dichtbij.”

Op welke manier? “In de archieven van 
de Luchtbeschermingsdienst lees je 
enkel feitelijke dingen, bijvoorbeeld dat 
op 27 september om 15.00 uur ergens 
een granaat is gevallen. In dagboeken 
lees je hoe de kalk van het plafond naar 
beneden valt en hoe iemands longen 

zich met stof vullen. Of je leest letterlijk 
hoe mensen een zenuwinzinking kregen. 
Sommige passages las ik met de hand voor 
de mond van ontzetting.”

Binnenkort zijn de laatste overlevenden  
er niet meer. Zuchtend: “Memory goes to 
 history, en de laatste getuigen verdwijnen.  
Ik heb niet zoveel met die uitspraken.”

Waarom niet? “Getuigen van de oorlog zijn 
al 75 jaar aan het veranderen. Op enkele 
veteranen na zijn de meeste mensen niet 
blijven hangen in 1945. Iemand die nu 
negentig is, was elf bij het begin van de 
oorlog. We zullen nooit meer verhalen 
horen van iemand die vijftig was toen  
de oorlog uitbrak.”

boven: affiche voor de hagespraak bij  

de ‘muur van mussert’ in lunteren, 1939  

onder: bladzijde uit het dagboek van 

trees schretlen uit nijmegen, 1944
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Gaat dat onze kijk op  
de oorlog veranderen?
“Dat zou je denken, maar 
met die laatste getuigen 
verdwijnt de oorlog niet. 
Dat is een van de rede
nen waarom ik die anker
plaatsen zo belangrijk 
vind. In de dagboeken 
van Nijmegenaren  
spreken de mensen die 
de oorlog hebben mee
gemaakt vanuit hun tijd tot ons.
Dat is ook belangrijk voor mensen van wie 
de ouders of grootouders niet uit Europa 
komen. Als iemand van Marokkaanse 
afkomst weet dat in zijn huis een Joodse 
familie woonde die in Auschwitz is vergast 
of dat in zijn buurt mensen zijn neer
geschoten door de Duitsers, dan gaat hij 
daar op een andere manier naar kijken.  
Het betrekt hem bij een oorlog waarmee  
hij op het eerste gezicht niet zoveel te 
maken heeft.”

Hoe belangrijk is de oorlog nu nog? “De 
Tweede Wereldoorlog is nog steeds een 
enorm referentiekader. In publieke en 
morele debatten duikt Godwin [naarmate 
online discussies langer duren, worden 
vaker vergelijkingen gemaakt met Hitler  
of het nazisme, red.] vaak op. Onze litera
tuur, films en schilderkunst na de oorlog 
zijn er immens door beïnvloed. In Europa 
vinden we democratie en de rechtstaat 
belangrijk. We willen niet dat er gediscri

mineerd wordt. De grondwet 
gaat pas leven als je beseft 
wat er kan gebeuren als die 
niet gerespecteerd wordt.  
We hebben een verhaal nodig  
om onze morele waarden  
aan te spiegelen, en dat is  
de Tweede Wereldoorlog.
Neem de Brexit: als de Britten 
straks uit de Europese Unie 
stappen, hoop ik dat we in 
Europa niet weer tegenover 

elkaar komen te staan. Dat zijn wel redenen 
waarom het verhaal van het verleden beteke
nis heeft voor de toekomst.”

Waarom moeten we blijven herdenken? “Door  
te weten dat er oorlog was op de plek waar je 
woont en waar je fietst, zijn de oorlogen die  
we op televisie of via internet zien, niet meer 
zo ver weg. Nooit meer oorlog is een platitude, 
maar oorlog is echt een vreselijk iets. Daar 
moeten we iedere keer weer van doordrongen 
worden. Daarom is het zo belangrijk dat we 
die verhalen over de Tweede Wereldoorlog  
blijven vertellen, en daarom heb ik dit boek 
geschreven.” 

Oorlog in Gelderland. Onderdrukking en vrijheid 
1940-1945 van Joost Rosendaal verschijnt in 
november bij Uitgeverij Vantilt, telt 224 
 pagina’s en kost 29,50 euro. De twee drukken 
van Nijmegen ’44 zijn uitverkocht, maar de 
Engelse vertaling uit 2014, The Destruction  
of Nijmegen, is nog verkrijgbaar.

Digitale 
erfgoedkaart
Rosendaal schreef Oorlog in 
 Gelderland voor de Stichting 
WO2GLD, waarvan hij namens  
de Radboud Universiteit voor-
zitter is. Deze stichting is een 
samenwerking van de univer-
siteit,  Erfgoed Gelderland en  
Toerisme Gelderland. Ze heeft  
tot doel het oorlogsverhaal in 
Gelderland inhoudelijk te ver-
sterken en de betekenis ervan  
uit te dragen. De stichting orga-
niseert onder meer studiedagen 
over digitalisering van oorlogs-
bronnen, archeologie van de 
Tweede Wereldoorlog en beladen 
erfgoed. Een inventarisatie door 
junioronderzoekers verbonden 
aan de universiteit leidde tot  
de digitale erfgoedkaart 
WO2GLD.nl. De afgelopen jaren 
was de stichting de motor achter 
de organisatie van het programma 
Gelderland Herdenkt 75 Jaar 
 Vrijheid. 

licht in donkere dagen, dagboek van 

pater bernard dodenbier, een persoon

lijke geloofsgetuigenis, 1944-1945

irish guards in gevecht ten zuiden van valkenswaard aan het begin van 
operatie market garden, 17 september 1944 | foto: bill warhurst, the times
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Voortbordurend op een historisch festival schreef 
hoogleraar Dolly Verhoeven samen met haar oud-
student Iris Dracht een fietsboek over de grenzen 
van Gelderland. Als historicus kijkt ze meestal 
naar het grote geheel, maar dit boek focust juist 
op kleine geschiedenis. En is verrassend actueel. 
“De geschiedenis van honderden jaren geleden is 
nog steeds zichtbaar.”

Hoe is dit boek tot stand gekomen? “In 2018 gaf ik leiding 
aan de organisatie van het erfgoedfestival van Gelderland. 
Het thema van dat jaar was ‘Over Grenzen van Gelderland’ – 
een thema dat ook bij mijn leeropdracht centraal staat. 
Gelderland is de grootste provincie van Nederland én heeft 
de meeste grenzen met andere provincies. Daardoor heeft 
het een scharnierpositie tussen allerlei regio’s. Om dat 
in voelbaar te maken, hebben we toen een fietsroute langs  
de grenzen ontwikkeld. Dat werd zo’n succes, dat we het  
niet alleen voor het festival wilden gebruiken. Dus werd het 
een boek.”

Welke route uit uw boek zou elke Nederlander moeten 
 fietsen? “De routes langs de IJssel. Die zijn prachtig. Aan  
de ene kant is de IJssel een duidelijke grens. Maar zo’n rivier  
is ook een verbindingsroute. Dat zie je bijvoorbeeld in de 
Hanzestadjes. Jarenlang kwamen daar allerlei goederen én 
ideeën langs, waardoor ze elkaar beïnvloedden. Een spiri-
tuele beweging als de Moderne Devotie, bijvoorbeeld, 
 verspreidde zich aan het eind van de middeleeuwen zo 
 vanuit Zwolle naar Doesburg en Zutphen.”

Levert het maken van een fietsboek andere inzichten op dan 
een wetenschappelijk geschiedenisboek? “Ja. Als historicus 
ben ik geneigd om naar het grotere geheel te kijken, maar 
bij zo’n fietsboek moet je juist heel precies zijn. De gemeente 
Mook en Middelaar heeft bijvoorbeeld een bijzondere 
geschiedenis. Eeuwenlang liep tussen die twee dorpen de 
grens tussen Gelre en Kleef, later werden ze allebei Pruisisch 
en pas in 1815 kwamen ze samen bij Nederland. Als je een 
route wilt maken langs zo’n veelbewogen grens, dan dwingt 
je dat die geschiedenis heel gedetailleerd uit te zoeken.”

In uw oratie in 2015 zei u dat u graag de vertaalslag maakt 
tussen wetenschap en ‘kleinere’ geschiedenis. Is dat gelukt? 
“Ik hoop het. Veel fietsers denken niet meteen: ‘Goh, de 
Gelderse geschiedenis, daar ga ik me eens in verdiepen.’ 
Maar ze vinden het wél interessant om iets te leren over de 
omgeving waar ze fietsen. Of dat nou over een klooster, een 
waterovergang of een middeleeuws dorpje is: de geschiede-
nis van honderden jaren geleden is nog steeds zichtbaar.”

Met een klein boogje voert het 
traject langs het grensdorp 

Groesbeek. […] Vanouds vulden 
de dorpsbewoners hun karige 

inkomsten uit los werk en 
trekarbeid aan met 

smokkelhandel, stroperij en het 
stelen van hout uit het 

Reichswald. (De grenzen van 
Gelre, pag. 69-70)

Boek,
zweet en
tranen

tekst: lara maassen | foto: duncan de fey

Dolly Verhoeven & Iris 
Dracht, De grenzen van 
Gelre. Fietsen door 
 historisch landschap. 
 Walburg Pers, 2019.
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Het Radboud Fonds is een gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Het doel van het fonds is het 
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg en het verrijken van het Nijmeegse studentenleven. 

Meer informatie op www.radboudfonds.nl Het Radboud Fonds is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). 
Hierdoor gelden belastingvoordelen bij giften en schenkingen. U kunt uw bijdrage overmaken op  
IBAN NL84 ABNA 0248 6906 55 o.v.v. Radboud Fonds en de titel van het project van uw keuze.

Hoe hebben jullie de  
Summer School ervaren?
Laura: “Ik voelde me bevoorrecht dat ik mocht 
deelnemen aan de cursus Migrant Inclusion in 
Policy and Practice. Het was leuk om samen 
te studeren met mensen met verschillende 
achtergronden en ervaringen. Allemaal deel-
nemers die geïnteresseerd en geïnspireerd  
zijn en die iets willen betekenen op dit gebied. 
Mijn blik op de verschillende landen en 
ge bruiken is breder geworden. Ik leerde 
namelijk niet alleen over migratie en immi-
gratie in Nederland, maar in de hele wereld.
Tegelijkertijd heeft het me aan het denken 
gezet over mijn vaderland, zeker wat betreft 
beleid en methoden. Ik heb veel geleerd over 
recent onderzoek en dat had ik thuis nooit 
met alleen maar literatuurstudie kunnen 
doen.”
Madli: “De Summer School is heel verrijkend 
geweest. De cursus heeft me echt aan het 
denken gezet over mijn toekomst. Ik heb 
 kennisgemaakt met onderzoeksgebieden die 
ik voorheen niet kende. Ook ben ik kritischer 
geworden door de ervaringen die ik in het 
veld heb opgedaan. Dat is heel nuttig: een 
 kritische houding zorgt ervoor dat je vooruit-
gang boekt.
Het was ook een verrijking voor mijn blik op 
onderzoek om zoveel verschillende mensen te 
ontmoeten in de cursus: mensen die een PhD 
doen, honoursstudenten, masterstudenten.  

Ik heb veel geleerd over nieuwe onderzoeks-
methoden. Daardoor kijk ik anders naar grote 
problemen in de wereld. Eerder vloog het me 
weleens aan als ik er onderzoek naar deed. 
Dankzij de cursus heb ik meer hoop gekregen 
op verandering en goede oplossingen.”

Hoe was de interactie met  
andere deelnemers?
Laura: “Tijdens de cursus kregen we niet 
alleen informatie voorgeschoteld, maar 
 wisselden we echt kennis met elkaar uit.  
Dat vond ik erg fijn. Het leidde bovendien  
tot nieuwe inzichten. Ik heb leuke en 
 inspirerende mensen ontmoet, met wie  
ik graag contact wil houden.”
Madli: “De oudste deelnemer was rond  

Madli Kaljula en Laura Tiitus uit Estland namen afgelopen zomer deel 
aan de Radboud Summer School. Ze konden gebruikmaken van een 
beurs van het HansAnne Fonds. “Ik ben heel dankbaar dat ik hieraan 
deel mocht nemen.”

Summer School verandert 
kijk op de wereld

de zestig, de jongste een jaar of twintig; 
 verschillende generaties met elk hun eigen 
achtergrond. Daardoor hebben we veel 
 verschillende gezichtspunten meegekregen. 
Dat was heel interessant. Jongeren weten niet 
wat mensen van vorige generaties hebben 
 meegemaakt. Fouten die gemaakt zijn in het 
verleden, zullen in de toekomst misschien 
weer gemaakt worden.”

Wat betekent deelname aan de 
Summer School voor je loopbaan?
Madli: “Ik wil graag contact houden met 
medecursisten. Veel van hun werk is voor mij 
heel relevant en ik ben erg geïnteresseerd in 
het internationale aspect. Ik zie ernaar uit  
om in de toekomst met hen samen te wer-
ken. Ook ben ik benieuwd wat ze verder nog 
gaan onderzoeken. Ik wil daarnaast graag 
contact houden met een aantal docenten  
om aan hen advies te vragen.
De cursus heeft me geholpen om onder-
werpen te kiezen die ik in de toekomst wil 
uitdiepen. Niet alleen in Estland – waar op 
dit gebied nog veel werk te verzetten valt – 
maar ook internationaal. Dankzij de cursus 
ben ik op nieuwe ideeën, vragen en interes-
ses gekomen. Ook voel ik me nu meer ver-
bonden met het onderzoeksveld en ben ik 
vastbesloten om me ervoor te gaan inzetten. 
Ik ben heel dankbaar dat ik hieraan deel 
mocht nemen.”

madli kaljula en laura tiitus (rechts)
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bijeenkomst 
over nalaten
Nalaten is een bijzondere manier om de Radboud  
Universiteit te ondersteunen. Door het Radboud Fonds 
op te nemen in uw testament, steunt u de wetenschap 
en kunnen nieuwe generaties studenten en onder-
zoekers een waardevolle bijdrage leveren aan de samen-
leving. Hans Spijkerman en Anne Henke, alumni van  
de Radboud Universiteit, hebben onlangs een fonds  
op naam opgericht: het HansAnne Fonds. “Toen we ons 
testament gingen opmaken, wilden we daarin enkele 
goede doelen opnemen. Het werden fondsen op het 
gebied van cultuur en wetenschap; van beide hebben 
we veel genoten.” Doel van het HansAnne Fonds is het 
stimuleren van kennis over en onderzoek naar diversi-
teit en inclusiviteit in organisaties.
Een nalatenschap regelen is geen alledaagse bezigheid. 
Wilt u meer informatie over erven, schenken en nalaten 
aan een goed doel? Kom dan naar onze informatie-
bijeenkomst.
Datum: donderdagmiddag 14 november 2019
Plaats: conferentiecentrum Soeterbeeck, Ravenstein 
Neem voor meer informatie en aanmelding contact op 
met Lisette Pals: l.pals@ru.nl of 024-3611424.

Geslaagde crowdfund-
campagne rond  
biodiversiteit 

De crowdfundcampagne van het Radboud 
Fonds stond afgelopen zomer in het teken 
van biodiversiteit. Ecoloog Nils van 
Rooijen, een van de initiatiefnemers van 
Het Levend Archief, startte deze cam-
pagne samen met het Radboud Fonds. Hij 
wil de inheemse planten redden met het 
archief, dat zaden van inheemse planten 
die met uitsterven worden bedreigd, ver-
zamelt, kweekt en bewaart in een speciale 
droogruimte. Voor die ruimte was 10.000 
euro nodig. Het Radboud Fonds startte 
een crowdfundcampagne en eind augus-
tus was het benodigde bedrag binnen.
Om Het Levend Archief onder de aan-
dacht te brengen van een breed publiek, 
was er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 
een kraam waar kinderen en hun 
ouders het belang van 
natuurbehoud zelf konden 
ervaren. Daarnaast krijgen 
donateurs – afhankelijk van 
de hoogte van hun donatie – 

een zakje levend-archief-zaadjes of  
een rondleiding door de kassen van de 
Radboud Universiteit. Ook konden ze 
langskomen bij een van de kwekerijen  
die zijn aangesloten zijn bij het archief. 
Nils van Rooijen kreeg aandacht van 
 verschillende media, zoals Omroep 
 Gelderland en het natuurprogramma 
Vroege Vogels.

Met het geld van de crowdfundcampagne 
gaat Van Rooijen – samen met andere 
experts – de droogfaciliteiten in de proef-
tuinen op de campus van de Radboud 
Universiteit professionaliseren. Namens 
Nils van Rooijen, heel erg bedankt voor 
uw steun!

21september 2019
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Bouwen 
op de 
campus

22 radboud magazine 61



beeldreportage  De Thomas van Aquino straat 
is gesloopt en op die plek verrijst de nieuwbouw 
van de Faculteit der Sociale Wetenschappen:  
het Maria Montessori gebouw. Het hoogste 
punt werd bereikt op 16 september. Oplevering: 
 september 2020. Eerste colleges: 2021. 

de bouw is van dichtbij te volgen: op de website 

www.ru.nl/nieuwbouwfsw staan regelmatig 

 nieuwe timelapsefilmpjes, impressies van de 

 binnen en buitenkant van het gebouw en nieuws 

over onder meer duurzaamheid.

het maria montessorigebouw bestaat uit twee 

 delen met daartussen een loopbrug. op de voor

grond het cultuurcafé en het collegezalen

complex en op de achtergrond de spinoza 

gebouwen en het grotiusgebouw (wit dak).

fotografie: erik van ’t hullenaar
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de loopbrug in aanbouw met daar achter het spinozagebouw. het nieuwe gebouw van sociale wetenschappen  

is vernoemd naar maria montessori: arts, pedagoog en grondlegger van het montessorionderwijs. de radboud 

universiteit zocht nadrukkelijk naar een vrouw als naamgever. montessori (1870-1952) was een van de eerste 

vrouwelijke artsen in italië en maakte zich haar hele leven hard voor ‘de vrouwenzaak’. zo streed ze voor 

 gelijke behandeling, maar ook voor gelijke betaling van man en vrouw. 
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impressies van het nieuwe maria montessorigebouw dat verrijst op de plek 

waar voorheen de thomas van aquinostraat was. bijna alle gebouwen aan 

die straat zijn vorig jaar gesloopt: alleen tva 1 is er nog en huisvest op dit 

moment onder meer het green office, de redactie van vox en post & print. 

ook tva 8 (omgedoopt tot spinoza c) staat er nog, maar wordt gesloopt 

 zodra de nieuwbouw van fsw klaar is. écht verdwijnen zal de thomas van 

aquinostraat niet snel: bijna al het sloopmateriaal is gerecycled. zo liggen 

de klinkers uit de straat nu op de parkeerplaats van het berchmanianum.

25september 2019i n  b e e l d
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W
ie vorig jaar 
géén email 
over de AVG 
kreeg, is 
waarschijn

lijk een van de weinigen. Bij 
de invoering van de nieuwe 
privacywet in mei 2018 –  
AVG staat voor Algemene 
Verordening Gegevens bescher
ming – werd Nederland bedol
ven onder aankondigingen  
van bedrijven. En of zo’n mail 
nu van de krant, supermarkt, 
luchtvaartmaatschappij of 
 kledingwinkel kwam, de strek
king was hetzelfde: maak u 
geen zorgen, we passen écht 
goed op uw gegevens.
Overal in de samenleving 
speelt het thema privacy – en 
iedereen weet ervan. Dat was 
tien jaar geleden wel anders, 
lacht onderzoeker Frederik 
Zuiderveen Borgesius. Vertelde 
hij tóen op een feestje over zijn 
onderzoek naar privacyrecht, 

dan oogstte hij glazige blik
ken. “Mensen hadden geen 
idee. Maar ik was onlangs 

op een ouderavond en 
daar had iedereen een 

mening over de 
AVG!”

Zuiderveen Borgesius (1973) houdt zich 
sinds 2009 bezig met privacy en discri
minatie in de digitale samenleving.  
Sinds januari van dit jaar is hij hoogleraar 
ICT en privaatrecht aan de Radboud 
Universiteit. “We bewaren veel meer 
 gegevens dan vroeger én die gegevens zijn 
makkelijker te vinden. Dus moeten we 
nadenken over de rechten die mensen 
 hebben rondom het verzamelen en 
opslaan van informatie.” 
Moeten zoekmachines bijvoorbeeld gevoe
lige informatie verwijderen als een burger 
daarom vraagt? En kun je het aan een 
computer overlaten om de beste kandidaat 
te selecteren voor een baan? “Steeds meer 
burgers hebben weleens een mailtje gehad 
met: ‘Oeps, datalek’. En het is bijna niet te 
voorkomen om jezelf van het web te hou
den, al zou je het willen. Hoe moeten we 
als samenleving met dit soort vragen 
omgaan?”

baanbrekend
Die vragen mogen eenentwintigsteeeuws 
klinken, vaak zijn het klassieke problemen 
waarmee Zuiderveen Borgesius en zijn 
 collega’s zich bezighouden. Grondrechten 
als het recht op gelijke behandeling 
 (discriminatieverbod) en privacy krijgen 
door digitalisering een nieuwe dimensie. 
“Neem zoekmachines. Over gewone 
 mensen als jij en ik is van alles te vinden 
op internet. Terwijl wij, anders dan een 
politicus of filmster, niet voor zo’n open
baar bestaan hebben gekozen. Waar ligt 
dan de grens van de privésfeer?”
Baanbrekend was een uitspraak in 2014 
van het Europees Hof. “Die zaak ging  
over een man die ooit failliet was gegaan. 
Inmiddels was dat tien jaar geleden, hij 
had zijn leven weer op orde. Maar intussen 
had een lokale krant het eigen archief 
online geplaatst. Daarin stond een bericht 
over dat faillissement.” Dat bericht ver
scheen steevast bij de eerste resultaten van 
zoekmachines. Vooruit, zegt Zuiderveen 

Kunstmatige intelligentie stond 
nog nooit zo hoog op de agenda. 
Van sollicitatietrajecten door 
 slimme algoritmes tot zorgpremie 
betalen op basis van je woonplek; 
de mogelijkheden om te toveren 
met persoonsgegevens worden 
steeds groter. Hartstikke mooi, 
zegt jurist en privacydeskundige 
Frederik Zuiderveen Borgesius, 
maar het brengt ook risico’s met 
zich mee. “We denken: het rolt  
uit de computer, dus het zal wel 
waar zijn.”

tekst: susanne geuze | illustratie: esther aarts
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Borgesius, vroeger had je zo’n kranten
bericht ook kunnen vinden. “Maar dan 
moest je handmatig spitten in archieven. 
Mensen die deze man googelden, wilden 
misschien gewoon zijn adres weten.”
Dat vond ook de Europese rechter onrede
lijk. Vraag je als burger een zoekmachine 
om verouderde resultaten over jou te 
 verwijderen, dan moet het bedrijf achter 
die machine dat doen. Terecht, zegt 
Zuiderveen Borgesius. “Vroeger werden 
kranten geschreven met het idee dat nie
mand er later ooit nog naar keek. In een 
artikel over een gevoelig onderwerp stond 
de geïnterviewde met naam en toenaam: 
Pietje Puk was bij dit fetisjfeest. Met de 
kennis van nu is dat bizar – voor zo’n ver
haal heb je die naam helemaal niet nodig.”

witte mannen
Tijdens zijn promotieonderzoek realiseerde 
Zuiderveen Borgesius zich dat de enorme 
databanken die we tegenwoordig hebben, 

Jurist tussen  
de bèta’s
Opvallend: als nieuwe hoogleraar 
ICT en privaatrecht werkt Frederik 
Zuiderveen Borgesius niet tussen 
collega-juristen. Hij is aangesteld 
aan het Institute for Computing and 
Information Sciences (iCIS), onder-
deel van de bètafaculteit (Faculteit 
der Natuurwetenschappen, Wiskun-
de en Informatica). Daar geeft hij 
college aan studenten informatica 
en cybersecurity.
Zuiderveen Borgesius is ook verbon-
den aan het nieuwe, interdisciplinai-
re onderzoekscentrum iHub, dat 
onderzoek doet naar veiligheid, pri-
vacy en databeheer in de samenle-
ving. iHub is begin 2019 opgericht 
door wetenschappers uit verschillen-
de vakgebieden: van informatica tot 
geesteswetenschappen. In het cen-
trum werken ze samen aan proble-
men en vraagstukken op het snijvlak 
van ICT en maatschappij.  
> www.ru.nl/ihub

niet alleen privacyvragen oproepen. Die 
datasets kunnen ook discriminatie in de 
hand werken. “Bij sollicitatieprocedures 
bijvoorbeeld. Organisaties zetten steeds 
vaker computers in om kandidaten te 
selecteren. Hartstikke handig, want dan 
loopt zo’n traject een stuk sneller.”
Stel, een organisatie heeft een vacature en 
er komen duizenden sollicitaties binnen. 
“Als mens kun je nooit een objectieve 
afweging maken van al die brieven. 
Misschien lees je de eerste vijftig, en laat  
je de rest liggen. Niet helemaal eerlijk, 
dus selectie door computers kan beter 
zijn; dan krijgt iedereen een kans. Maar 
vaak denken mensen: het rolt uit de 
 computer, dus het zal wel waar zijn.  
Dat klopt niet.”
Waar ligt het probleem? Voorbeeld: een 
universiteit is op zoek naar een nieuwe 
hoogleraar. Om de computer een kandi
daatselectie te laten maken, moet je hem 
eerst leren wat een geschikte kandidaat  
is. Dat doe je door grote hoeveelheden 
gegevens in te voeren; bijvoorbeeld een 
lijst met alle Nederlandse hoogleraren  
in de afgelopen honderd jaar. Zodat het 
systeem weet: aan deze eisen moet iemand 
voor de functie voldoen.
“Je voelt ’m al aankomen”, zegt 
Zuiderveen Borgesius. “Als de computer 
getraind is met zo’n dataset, selecteert hij 
alleen witte mannen, want die waren in de 
twintigste eeuw het prototype hoogleraar. 
Zo werkt een organisatie die het goed 
bedoelt toch discriminatie in de hand. 
Pijnlijk. Bovendien is het selectieproces 
door een computer vaak ‘duisterder’. 
Behalve degene die het algoritme heeft 
getraind, weet niemand precies waaróm  
de machine iets beslist.”

verborgen  prijsdiscriminatie
De oplossing, zegt hij, ligt vaak in kritisch 
kijken naar de trainingsdata. En dan biedt 
selectie door computers wél veel kansen, 
niet alleen bij sollicitaties. “De vraag of je 
een hypotheek kreeg, kon vroeger afhan
gen van het humeur of de vooroordelen 
van een bankmedewerker. Het zou kunnen 
dat mensen met een migratieachtergrond 
beschermd worden tegen vooroordelen van 
bankmedewerkers, als ze via internet een 
banklening kunnen afsluiten. En voor 

‘Verzekeraars 
kunnen bijvoor
beeld steeds beter 
voorspellen in 
welke huizen 
wordt ingebroken, 
en daar hun 
 premies op 
 aanpassen’

mensen die slecht ter been 
zijn, is het ook handig als 
zoiets online kan.”
Op internet krijgt vrijwel 
 iedereen dagelijks te maken 
met inbreuk op zijn privacy: 
cookies en andere trackers 
houden je surfgedrag nauw
lettend in de gaten. Zit je een 
middagje naar zonvakanties te 
googelen, dan krijg je de rest 
van de week advertenties voor 
vliegtickets op je scherm. Of is 
dezelfde vlucht de volgende dag 
plotseling een stuk duurder.
“Iedereen vermoedt dat daar 
iets schimmigs gebeurt”, knikt 
Zuiderveen Borgesius. “Toch 
hebben onderzoekers bij vlieg
tickets nooit kunnen bewijzen 
dat aanbieders verschillende 
prijzen in rekening brengen 
aan verschillende klanten.  
Dat is bijna niet te onderzoe
ken omdat ticketprijzen net zo 
veel fluctueren als aandelen
koersen. Dus als je je cookies 
verwijdert en je ziet de prijs 
zakken, kan dat toeval zijn.  
Bij webwinkels daarentegen, is 
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het bewijs er wél: sommige consumenten 
betalen meer dan andere.”
 De vraag is: hoe erg is dat? “Natuurlijk 
zegt je intuïtie: dit voelt oneerlijk. Maar 
prijsdifferentiatie zit ingewikkeld in elkaar. 
We vinden het logisch dat een pot pinda
kaas bij Albert Heijn in de Kalverstraat 
even duur is als bij Albert Heijn in 
Friesland, terwijl de winkel in Amsterdam 
veel meer huur betaalt. Daar zit in feite 
ook verborgen prijsdiscriminatie. 
Bovendien: studentenkorting, daar hebben 
veel mensen niets op tegen. Goedkope 
medicijnen in Kenia vinden we ook 
logisch. Dus waar trek je de grens?”

damesshampoo
We hebben meer wetgeving nodig over 
computergestuurde discriminatie, denkt  
de hoogleraar, juist vanwege die grens
gevallen. “In elke sector spelen andere 
 problemen en afwegingen. Daarom kan 
één wet niet alles dekken. Als een website 

mij als man per ongeluk een 
reclame van damesshampoo 
laat zien, is dat niet zo’n 
 probleem. Maar als de politie 
mensen aanhoudt omdat de 
computer ten onrechte vaststelt 
dat ze crimineel zijn, is dat veel 
problematischer.”
Een ander punt is dat compu
tergestuurde beslissingen ertoe 

Digitaal ‘stelen’ 
is ook diefstal
Ook het strafrecht krijgt te 
maken met digitale vraag-
stukken. Is het bijvoorbeeld 
strafbaar om digitale ‘voor-
werpen’ van anderen af te 
pakken? Ja, oordeelde de 
Hoge Raad in 2012. Het hoog-
ste rechtsorgaan boog zich 
dat jaar over een opmerkelijke 
zaak rondom een paar tieners 
die de online game  
RuneScape speelden.
Twee spelers namen een der-
tienjarige mede-gamer onder 
dwang mee naar hun huis. 
Daar bedreigden ze hem met 
messen en dwongen hem in te 
loggen op zijn RuneScape-
account. Ze mishandelden de 
jongen, zodat hij zijn virtuele 
voorwerpen – een masker en 
amulet – moest laten vallen in 
de spelomgeving (‘droppen’). 
Vervolgens zetten de jongens 
die voorwerpen over naar hun 
eigen account.
De rechtbank veroordeelde de 
verdachten voor diefstal met 
geweld. Toen de zaak in hoger 
beroep werd weerlegd, stap-
ten de verdachten naar de 
Hoge Raad. Hoewel de verde-
diging bleef volhouden dat de 
voorwerpen niets meer zijn 
dan een ‘visuele illusie’, con-
cludeerde de Hoge Raad dat 
 digitale objecten wel degelijk 
iemands bezit kunnen zijn – 
en dat het afpakken ervan 
diefstal is.

kunnen  leiden dat armere mensen meer 
geld kwijt zijn aan diensten. Verzekeraars 
kunnen  bijvoorbeeld steeds beter voorspel
len in welke huizen wordt ingebroken, en 
daar hun premies op aanpassen. Maar als 
er meer wordt ingebroken in slechtere wij
ken, moeten juist armere mensen meer 
betalen. “Niemand weet nog goed of en 
hoe wetgevers moeten reageren op dit 
soort gevallen, waarbij economische onge
lijkheid groter wordt.”
En onze eigen verantwoordelijkheid dan? 
Moeten we niet gewoon zélf beter opletten 
met wat we online gooien en naar wie we 
onze gegevens doorsluizen? “Tot op zekere 
hoogte wel, maar ik ben daar terughoudend 
in. Mensen hebben wel wat beters te doen 
dan cookies accepteren en privacyregels 
lezen. Ze hebben een leven te leiden.”

horrorscenario’s
Leven zonder WhatsApp en Facebook heeft 
anno 2019 consequenties, weet de privacy
expert uit ervaring. “Ik gebruik die apps 
bewust niet. Dat betekent dat ik regelmatig 
een borrel of verjaardagsfeest mis, want die 
uitnodigingen gaan vaak alleen rond op 
sociale media. Iedereen van Google en 
Facebook af? Dat is onredelijk. We moeten 
als samenleving gewoon zorgen dat het 
gebruik ervan veilig is. Als je een telefoon 
koopt, verwacht je ook dat die niet zomaar 
in de fik vliegt.” Trouwens, zelfs zijn eigen 
online gedrag is niet helemaal ‘privacy
proof’, geeft hij toe. “Ik twitter nogal fana
tiek. En als ik snel de weg moet weten, 
gebruik ik ook Google Maps.”

Sommige experts vrezen in de toekomst 
horrorscenario’s voor onze privacy. Krijgen 
ze gelijk? Zuiderveen Borgesius blijft er 
nuchter onder. “In Nederland hebben we 
best goede wetten op dit gebied. Wat dat 
betreft is de AVG ook echt mooi werk. Veel 
dingen stonden al lang in de oude Wet 
bescherming persoonsgegevens, maar nu er 
een flinke boetedreiging aan hangt, nemen 
veel organisaties de regels opeens serieus. 
En ik blijf optimistisch. Dus nee, ik denk 
niet dat er een volslagen dystopie [een 
denkbeeldige, akelige samenleving, waarin 
niemand wil leven, red.] aankomt. Maar 
we moeten wel blijven opletten.” 

‘Sommige 
 consumenten 
betalen meer 

dan andere. 
Is dat erg?’
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Elite
Een voorval bij de ingang van het 
Erasmusgebouw, ergens in mijn 
studietijd, staat me nog goed bij. 
Een hoogleraar loopt naar binnen 
en struikelt bijna over het strak-
gespannen snoer van een stof-
zuiger. Hij zegt er iets van tegen 
de schoonmaakster.  
Traag reageert ze door de stof-
zuiger een stuk naar achteren te 
duwen. Het heeft geen effect, 
want het snoer is om twee pilaren 
gespannen en er zitten knopen 
in. De hoogleraar komt zelf in 
actie. Hij zet het apparaat uit, 
haalt het snoer uit het stopcon-
tact en maakt de knopen los tot 
het snoer slap op de grond ligt.  
“Kom op, zeg”, zegt hij nog tegen 
de schoonmaakster. 
 
Dit gebeurde allemaal voor mijn 
neus. Ik was iets eerder binnen. 
Het strakgespannen snoer had ik 
ruim op tijd opgemerkt en ik was 
er zwijgend overheen gestapt.  
Ik stond op iemand te wachten 
toen de hoogleraar binnenkwam. 

Wat hij deed, vond ik niet kunnen. 
De hoogste in rang die de laagste 
de les leest. Zo zag ik het.  
 
Ik was een student met tegen-
strijdigheden. Enerzijds deed ik 
braaf wat me gevraagd werd, 
anderzijds was ik op mijn eigen 
passieve wijze rebels. Als boeren-
zoon, nuchterder dan nuchter 
opgevoed en wars van pose en 
pretentie, moest ik weinig heb-
ben van de universitaire cultuur. 
Bijvoorbeeld het vocabulaire. Een 
woord als ‘uni’ was voor mij al te 
veel van het goede. Te brallerig, 
te incrowd. Dat gold ook voor 
‘essay’, ‘curriculum’ en zelfs 
 ‘college’. Waarom moest het  
per se een andere naam hebben? 
Ik ging gewoon naar de les.
 
Nog steeds heb ik moeite met  
de universitaire cultuur. Al die 

column 
WILLEM CLAASSEN IS 
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AAN DE RADBOUD 
 UNIVERSITEIT. 

tradities vol tierelantijnen. Een 
promotieceremonie is een com-
binatie van een rechtszaak en 
een kerkdienst. 
Maar nu de wetenschap door het 
oprukkende populisme steeds 
verder onder druk komt te staan, 
moet ik kleur bekennen. Dat 
wordt ook wel tijd, want de uni-
versiteit heeft me veel gebracht. 
Dankzij mijn studie geschiedenis 
kan ik de wereld waarin ik leef 
overzien. Toen ik op de havo zat, 
en later op het hbo, was er altijd 
een blinde vlek. Er waren ver-
borgen werelden. Ik kreeg de 
structuur van de samenleving 
nauwelijks in de vingers. Nu, na 
mijn master, kan ik alles een plek 
geven. Ik weet waar ik het moet 
zoeken en kan wat ik vind op 
waarde schatten.  
  
De actie van de hoogleraar bij de 
ingang van het Erasmusgebouw 
kan ik met terugwerkende kracht 
meer waarderen. Het zag er heel 
symbolisch uit, zoals hij daar 
tegenover die schoonmaakster 
stond, maar hij keek tenminste 
niet weg. Hij reageerde oprecht. 
Hij nam zijn verantwoordelijk-
heid en zorgde ervoor dat nie-
mand na hem over het snoer  
zou struikelen.



‘Mijn werk 
is een 
schone les 
in geduld’ 

exit jan buitelaar
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W
e zijn koud de kamer van 
Jan Buitelaar binnen of  
hij begint al over de 
dilemma’s van zijn vakge
bied. Wat is het verschil 

tussen gezond en een psychische stoornis? 
Richt je je op de mensen met een ernstige 
of zelfs gevaarlijke psychiatrische stoornis 
of op de mensen die een steuntje in de rug 
nodig hebben in onze individualistische 
samenleving, waarin falen geldt als per
soonlijke tekortkoming? En kan iedereen 
wel zelfredzaam zijn? Op de laatste vraag 
heeft Buitelaar zelf in elk geval een duide
lijk antwoord: nee. “Zo’n tien procent van 
de mensen heeft door psychiatrische pro
blemen een chronisch onvermogen om 
zelfredzaam te zijn. Die kun je niet zonder 
hulp op straat laten rondlopen. Die moet 
je beschermen en verzorgen.” 
Hij weet het uit eigen ervaring. Zijn oudste 
dochter heeft het syndroom van Down. 
“Aanvankelijk woonde ze in een begeleid
wonenhuis, waar mensen de mogelijkheid 
hebben zelf naar de supermarkt te gaan  
en te koken. Maar ze kan niet eens tot vijf 
 tellen of goed praten, dus maatschappelijk 
participeren is aan haar niet besteed. 
Inmiddels woont ze in een instelling. Dat 
was een heel moeilijke beslissing, want we 
wisten: daar komt ze nooit meer vandaan. 
Maar ik denk dat ze daar op haar plek is. 
Ze kan er heerlijk schommelen, met haar 
driewieler over het terrein fietsen, een 
beetje door de tuin schooieren, ze is daar 
compleet gelukkig.”

Zelf houdt Buitelaar zich bezig met men
sen die het doorgaans, met hulp, wel in de 
maatschappij redden. Hij is gespecialiseerd 
in autisme en ADHD. De inzichten daar
over zijn in de loop der jaren veranderd. 
Als student geneeskunde werkte hij bij
voorbeeld nog mee aan een onderzoek naar 
de invloed van neuropeptiden – kleine 
stukjes eiwitten – op de hersenfuncties  
bij ratten. “Het idee was dat ze zich door 
die neuropeptiden socialer zouden gaan 
gedragen.” Een gedachte die hij in zijn 
 promotieonderzoek toepaste op mensen 

Hij wees er als een van de 
eersten op dat volwassenen 
ook ADHD kunnen hebben. 

En legde samen met anderen 
bloot dat autisme slechts 

een verzamelnaam is.  
Jan Buitelaar, hoogleraar 
Psychiatrie en kinder- en 

jeugdpsychiatrie gaat met 
emeritaat. Hij zocht in de 

hersenen naar oorzaken van 
beide stoornissen, maar 
concludeert dat ook de 

 omgeving een hartig woord-
je meespreekt. “Een deel 

van de labels komt voort uit 
onze prestatiemaatschappij, 
waarin gemiddeld niet goed 

genoeg is.”

tekst: bea ros | foto: bert beelen
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met autisme. Een te simpele gedachte, 
weet hij nu. “Het brein zit oneindig veel 
complexer in elkaar.” 

Wat intrigeerde u aan autisme? “Ik wilde 
weten hoe het komt dat sommige mensen 
geen contact maken. Is dat omdat ze een 
afkeer van mensen hebben of zit het 
anders in elkaar? Het klassieke beeld van 
een autist is iemand die actief mensen 
mijdt en je nooit aankijkt. Dat komt voor, 
maar het merendeel van de mensen met 
autisme is wel geïnteresseerd in anderen. 
Ze hebben alleen geen flauw idee wat ze 
met hen aan moeten. Ze begrijpen onze 
sociale codes niet en missen het vermogen 
tot mind-reading: snappen wat een ander 
bezighoudt.”

Worden er tegenwoordig niet te snel labels 
geplakt, zeker op kinderen? “Met die kritiek 
ben ik het grotendeels eens. Als je naar de 
DSM kijkt, ons handboek, dan zie je dat er 
in de loop van de jaren alleen maar rubrie
ken en classificaties bijkomen. Er verdwijnt 
bijna niets. We besteden te veel aandacht 
aan diagnostiek en te weinig aan behande
ling. Bovendien wordt de diagnostische 
drempel lager, dus bij milde symptomen 
stellen we eerder de diagnose. Als een kind 
vroeger druk was, ging het buiten rennen 
of koeien melken. Als je nu op een flat tien 
hoog woont en alleen de galerij hebt om te 
spelen, dan heeft de hele buurt er last van. 
Dus dan krijg je de diagnose ADHD. Maar 
als je met een druk kind te maken hebt, 
kun je ook eerst kijken hoe je de ouders 
kunt ondersteunen. En soms moet je als 
psychiater denken: misschien wordt dit 
kind wel overvraagd en is dat het probleem. 
Want een deel van de labels komt voort uit 
onze prestatiemaatschappij, waarin gemid
deld niet goed genoeg is. Een kind dat uit
valt, moet wel iets hebben, het mag niet 
gewoon een traag kind zijn. Ik denk niet 
dat we daarmee op de goede weg zijn.”

Ritalin voorschrijven bij ADHD, is dat een 
goed idee? “Ritalin en verwante middelen 
zijn zeer effectieve medicijnen om de 
symptomen te bestrijden. Er is maatschap
pelijk veel kritiek op. Ze zouden onveilig 

mediteren. En voor kinderen met autisme hebben  
we een project met robots die helpen om sociale 
 vaardigheden te trainen.” 

Naast uw werk in de kliniek doet u fundamenteel 
 onderzoek in het Donders Instituut. Wat is daar uw focus? 
“Ik probeer de biologische achtergrond van stoornissen 
te achterhalen. Wat me heel erg bezighoudt, is sub
typering. Eigenlijk bestaat autisme helemaal niet, het 
is een verzamelnaam, net zoals longontsteking een 
verzamelnaam is voor virale, bacteriële en chemische 
aandoeningen. Aan de oppervlakte zijn er gemeen
schappelijke kenmerken, zoals problemen met com
municatie, sociaal gedrag en rigiditeit, zintuiglijke 
symptomen. Een manier om verder te komen in de 
behandeling is om op biologisch niveau ordening  
aan te brengen.”

Wat bent u daarover te weten gekomen? “ADHD en 
autisme komen voort uit kleine verstoringen in de 
ontwikkeling van de hersenen. De clou van hersen
ontwikkeling is dat zenuwcellen verbindingen met 
elkaar gaan vormen. Maar we hebben meer zenuw
cellen in ons hoofd dan er sterren zijn in het heelal,  
dus er kan veel misgaan. Stel dat duizend genen die 
ontwikke ling verstoren, dan is onze hoop om dat terug 
te brengen tot, zeg, twintig biologische systemen of 
pathways. Als je je vinger kunt leggen op zo’n pathway, 
dan kun je een gerichte prognose geven, behandeling 
ontwikkelen of misschien wel preventief werken. Dat 
is onze stip aan de horizon. Gaan we dat over tien jaar 
meemaken, over twintig jaar? Die vraag stel ik weleens 
als ik lezingen geef: wie denkt dat we over tien jaar een 
biomarker hebben om autisme te bepalen? Meestal 
steekt de helft van de zaal zijn vinger op, die hebben 
goede hoop.”

U bent minder hoopvol gestemd? “Ik denk dat het langer 
zal duren. Ons begrip van de hersenen is nog lang niet 
voldoende. Ik ben me ervan bewust dat de kritiek zou 
kunnen zijn dat ik een naïef biologisch neurodetermi
nisme aanhang. Dat je alle problemen kunt oplossen 

zijn, met bijvoorbeeld bijwer
kingen op de bloeddruk en de 
hartspier. Daar hebben wij als 
een van de eersten ter wereld 
naar gekeken en we hebben de 
kritiek kunnen ontzenuwen. 
Die bloeddruk bleek alleen 
overdag verhoogd, ’s nachts 
herstelde die zich weer. En de 
hartspier verschilde niet van 
kinderen met ADHD die geen 
Ritalin gebruikten. Je moet 
 kritisch zijn op pilletjes, maar 
soms zijn ze echt nodig. Ik zeg 
altijd tegen ouders: je geeft 
geen Ritalin voor zweetvoeten, 
er moet echt een goede reden 
zijn. Maar als je kind totaal 
vastloopt, niet hanteerbaar is 
op school en zijn capaciteiten 
niet kan realiseren, dan moet 
je niet aarzelen.”

U hebt ook onderzoek gedaan 
naar het effect van levensstijl op 
ADHD? “Inderdaad. We hebben 
aanwijzingen dat een elimina
tiedieet effectief is. Samen met 
anderen kijk ik ook naar de 
effecten van mindfulness en 

‘We hebben meer 
zenuwcellen in 
ons hoofd dan er 
sterren zijn in 
het heelal, dus er 
kan veel misgaan’
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door meer te weten te komen over de 
 hersenen. Daar zit een punt. We zijn niet, 
zoals Dick Swaab zegt, louter ons brein.”

Gelooft u toch in de route van genetica en 
hersenonderzoek of moeten uw collega’s  
daar maar mee ophouden? “Zelf heb ik een 
nieuw idee dat ik nog graag wil onderzoe
ken. Ik wil scherper proberen te articuleren 
wat nou echt het aandeel is van de neuro
biologie. Natuurlijk, psychiatrische aan
doeningen zijn hersenziekten. Maar dat  
wil niet zeggen dat de kern van de vraag 
waardoor iemand psychotisch, schizofreen, 
paniekerig, angstig of autistisch wordt, 
alleen maar in de hersenen ligt. De meeste 
stoornissen zijn in aanleg genetisch, maar 
we weten ook al vijfhonderd jaar dat de 
toxische factor – zeg maar de trigger – 
 misbruik, mishandeling, uitsluiting, pesten 
en trauma kan zijn. Dat wisten we al voor 
Freud en dat weten we sinds #metoo 
wederom. We moeten zeker doorgaan met 
ons neurobiologische programma, maar de 
kracht en de impact van een foutief gen of 
genvariatie vallen totaal in het niet bij een 
heftige vorm van traumatisering. Dan heb
ben we het nog niet eens gehad over de 
invloed van armoede. Armoede vreet letter
lijk je brein aan, het leidt tot minder grijze 
stof, dus minder denkvermogen. Je kunt 
dus niet volhouden dat alles alleen maar 
in de hersenen en genen vastligt.”

Wat waren hoogtepunten in uw loopbaan? 
Waar bent u trots op? “Dat ik in Europa een 
van de eersten was die onderzoek ging 
doen naar ADHD bij volwassenen. Dat was 

tot die tijd een kinderstoornis. Bij volwassenen was het 
een verwaarloosd, niet onderkend probleem. Ik heb, 
samen met Sandra Kooij, het onderzoek toch doorgezet 
en inmiddels is het een erkende stoornis bij volwasse
nen. Verder ben ik trots op onze grote screeningstudie 
naar autisme, bij dertigduizend kinderen van veertien 
maanden oud. We wisten al dat autisme niet te genezen 
is en ik wilde me richten op vroege herkenning en op 
coaching van ouders. We ontwikkelden voor artsen  
en verpleegkundigen van consultatiebureaus een 
screeningsvragenlijst voor sociale ontwikkeling. Bij 
positieve scores gingen we op huisbezoek en de volgen
de stap was een diagnose in de kliniek. Onze conclusie 
was dat je zo inderdaad een deel van de kinderen met 
autisme vroegtijdig kunt opsporen.
Als derde wapenfeit noemt Buitelaar dat hij als eerste 
een grote MRIcohortstudie voor ADHD heeft gedaan: 
hersenscans bij duizend kinderen tussen de zes en 
achttien jaar. “Hier in het Donders Instituut verklaarde 
iedereen me voor gek. Zoveel kinderen, dat was onge
hoord, brutaal en flauwekul. Mijn collega’s deden 
onderzoeken met hooguit twintig personen, en als ik 
aan twintig niet genoeg had, was het vast geen goed 
onderzoek. Uiteindelijk heeft mijn onderzoek een 
enorm aanjaageffect gehad en vinden hier inmiddels 
meer grote cohortonderzoeken plaats. Overigens 
 vonden we in ons onderzoek veel minder knallende 
effecten dan gehoopt. We dachten de meest subtiele 
verschillen te vinden in de hersenen, maar dat bleek 
helemaal niet het geval te zijn. Wat we vooral geleerd 
hebben, is dat er – net als bij autisme – binnen de 
ADHDgroep enorm veel verschillen zijn. Het zijn 
slechts verzamelnamen.” 

Laatste woorden
“Ga door met neurobiologisch en 
genetisch onderzoek, maar wees je 
bewust van de beperkingen. Zet meer 
in op maatschappelijke en omgevings-
factoren. En wees nieuwsgierig: naar 
mensen, maar ook in je onderzoek.  
Je moet eigenlijk altijd denken: het 
staat misschien wel in een goed blad, 
maar klopt het ook?”

Wat is u tegengevallen in uw 
loopbaan? “Dat het zo lang 
duurt om voortgang te boeken. 
We doorgronden nog steeds 
niet ten volle de genetica van 
multifactoriële stoornissen  
en ook ons beeld van hoe de 
hersenen in elkaar zitten, is 
onvoldoende. Mijn werk zou je 
dus een schone les in geduld 
kunnen noemen. Ik zie dat 
niet als een mislukking, wel als 
bescheidenheid. Mijn les is ook 
dat we als onderzoekers nog 
veel creatiever moeten worden. 
Veel van ons onderzoek is toch 
nog standaard. We hebben 
behoefte aan creatieve, briljante 
geesten, aan mensen die op 
een gegeven moment een luik
je openen waardoor we echt  
in een andere ruimte terecht
komen.”

Hebt u zelf zo’n luikje kunnen 
openen? “Nee, als ik eerlijk 
ben, heb ik niet echt iets 
totaal grensverleggends 
gedaan. We hebben wel over 
een aantal dingen als eersten 
gepubliceerd, laten we wel 
wezen. Over de vele variaties 
binnen autisme en ADHD.  
En ook ons eliminatiedieet 
voor kinderen met ADHD was 
vernieuwend en kwam in The 
Lancet. Maar om nou te zeggen 
een wereldschokkende bevin
ding die een nieuw tijdperk 
inluidt, nee. Ik had het graag 
gezegd, maar het is gewoon 
niet zo.” 

Circa 3 jaar met de fotocamera van zijn vader, nu is fotografie zijn 

 hobby | 19861991 jeugdpsychiater bij het RIAGG in Hilversum: 

 “Spelen met kinderen, dat was wat we toen deden.” | 1995 bij 

Utrechtse oratie, met zijn ouders | 2018 bij de MRI-scanner van 

het Donders Instituut | 2019 Australië: kantoor aan het strand | 

2019 met T-shirt van Enigma, de wereldwijde samenwerkings-

organisatie om hersenscans te analyseren.
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‘Ik trok aandacht met 
mijn lezingen’
“Het was wel even wennen om te werken 
in een museum van deze omvang. Alleen 
al in het prentenkabinet heb ik twintig 
collega’s. In het hele museum werken zo’n 
2.200 mensen. Ik ben hier in 2011 geko
men, toen The Met besloot een conservator 
aan te trekken voor architectuurtekenin
gen en prenten. Het geluk wilde dat er, 
toen ik aan mijn master begon, net een 
nieuwe leerstoel vanwege de Ottema
Kingma Stichting kwam in Nijmegen. 
Peter Fuhring, die gespecialiseerd was in 
ornamentprenten, werd hoogleraar en bij 
hem ben ik afgestudeerd. Ik werkte op 
 projectbasis in allerlei Nederlandse musea 
en gaf lezingen op internationale symposia. 
Daarmee heb ik de aandacht van The Met 
getrokken.
Ik ben gespecialiseerd in tekeningen, 
 prenten en geïllustreerde boeken over de 
geschiedenis van de ontwerpkunst en 
architectuur. Wij hebben in The Met een 
gigantische collectie van ongeveer ander

half miljoen prenten en tekeningen.  
Een klein deel van die collectie bestaat uit 
tekeningen, met werk van Rembrandt en 
Albrecht Dürer. Het gros is gedrukt werk. 
Veel oude meesters, maar ook commercieel 
drukwerk, zelfs sigarenbandjes. 
Ze zeggen dat er – als je in New York 
woont – na tien jaar een kritiek moment 
komt: of je wordt gek van de drukte en 
wilt zo snel mogelijk weg, óf je bent inmid
dels zo dol op de stad dat je wilt blijven. 
Voor mij komt dat moment over twee jaar. 
Mijn werk in het prentenkabinet vind ik 
dan zeker nog leuk, maar qua privéleven 
twijfel ik weleens. Nederlandse leeftijd
genoten kopen een huis en stichten een 
gezin; ik heb een appartementje in Harlem, 
dat ik alleen samen met een roommate 
kan betalen. Verder zijn ziektekosten hier 
anders geregeld: een röntgen foto van mijn 
gebroken voet kostte me duizend dollar.  
En ook politiek gezien wordt het er niet 
leuker op. Kunst en cultuur staan niet op 
de agenda. Nu is The Met een particuliere 
instelling, dus daar hebben we gelukkig 
weinig last van, maar toch.”

Ze studeerden alle drie kunstgeschiedenis in Nijmegen maar vonden hun droombaan buiten 
Nederland: Arie Hartog verloor tijdens zijn studie zijn hart aan Duitse beeldhouwkunst en  
is nu directeur van het Gerhard-Marcks-Haus in Bremen. Rhea Sylvia Blok werd verliefd op  
de  tekenkunst tijdens een excursie in Parijs en is nu conservator bij Fondation Custodia in  
Parijs. En Femke Speelberg trok aandacht van The Met in New York met haar lezingen over 
 tekeningen van architectuur. Zij is daar nu conservator.

Nijmeegse 
schatbewaarders 
in het buitenland

tekst: peter zunneberg
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‘Die rare Nederlander’
“Ik ben in 1981 in Nijmegen kunst
geschiedenis gaan studeren omdat ik grote 
 belangstelling had voor de kunst van begin 
 twintigste eeuw. Pieter Singelenberg was 
hier toen hoogleraar. Hij was gespeciali
seerd in de architectuur van die periode. 
Toen Singelenberg na twee jaar met eme
ritaat ging, besloot de vakgroep als zijn 
opvolger Christian Tümpel aan te stellen, 
die  gespecialiseerd was in de Nederlandse 
schilderkunst van de zeventiende eeuw. 
Een heel ander vakgebied! Ik legde Tümpel 
deze kwestie van het andere vakgebied 
voor en hij kwam met een bijzondere 
oplos sing: wijlen zijn vader had gestu

‘Verliefd op tekenkunst’
“Als student ben ik een jaar naar Tours 
geweest met een Erasmusbeurs. Daar heb ik 
de tekenkunst ontdekt. Tijdens een excursie 
naar de École des Beaux-Arts in Parijs kregen 
we zestiendeeeuwse Franse tekeningen  
te zien, voordat ze werden ingelijst en 
 tentoongesteld. Ik was meteen verliefd. 
Terug in Nijmegen wilde ik afstuderen  
op de tekenkunst en ben ik stage gaan 
lopen in het prentenkabinet van Museum 
Boijmans Van Beuningen. Daar heb ik  
de Franse tekeningen in de database 
beschreven. Maar omdat die stage van  
drie maanden eigenlijk te kort was, heb  
ik na mijn afstuderen het karwei afgerond; 
als vrij williger, met toestemming van de 
sociale dienst. Toen de Fondation Custodia 
bij musea informeerde of ze iemand wisten 
voor de post van assistentconservator, 
heeft mijn stagebegeleidster mij naar  
voren geschoven.

nog kunstenaarsbrieven, misschien wel 
60.000 stuks. De kwaliteit van onze  
collectie is heel hoog, met 21 tekeningen 
van Rembrandt, maar ook bladen van 
kunstenaars als Rubens en Leonardo  
da Vinci. Omdat de collectie vooral  
tekeningen en prenten omvat, en papier 
gevoelig is voor licht, kan het werk niet 
lang tentoon gesteld worden. We zijn daar
door meer studiecentrum dan museum.
Lugt was een Nederlandse verzamelaar  
en veel van onze documentatie is in het 
Nederlands. Daarom werken er hier 

 relatief veel Nederlanders. Ik vind 
het heerlijk om hier te wonen en  
te  werken. Parijs is een prachtige 
stad en er zijn altijd tentoonstel
lingen te bezoeken. Voorlopig  
wil ik hier niet weg. Ik geniet nog 

elke dag tussen de prenten en de 
tekeningen.” 

als vuilnisman. Toen ik een  voorstel 
indiende voor promotieonderzoek naar 
Duitse figuratieve beeldhouwkunst, werd 
dat afgewezen omdat het geen Nederlands 
onderwerp was. Juist op dat moment 
kwam er een plek vrij in het Gerhard
MarcksHaus. Dat was ooit op gericht  
als museum voor Gerhard Marcks, maar 
wilde zich breder op de moderne Duitse 
beeldhouwkunst gaan richten. En daar 
dachten ze plotseling weer aan die rare 
Nederlander.
Ik heb in het GerhardMarcksHaus veel 
onderzoek kunnen doen en tentoonstel
lingen gemaakt. Op een aantal van mijn 
publicaties daarover ben ik uiteindelijk 
gepromoveerd.
Sinds 2009 ben ik hier directeur. Dat 
be tekent dat ik verantwoordelijk ben voor 
de zestien medewerkers. Het is geen heel 
 hiërarchische organisatie en ik heb naast 
mijn managementtaken gelukkig genoeg 
tijd over om zelf onderzoek te doen.”

ARIE HARTOG 
DIRECTEUR 
GERHARD-

MARCKS-HAUS, 
BREMEN

RHEA SYLVIA 
BLOK 

 CONSERVATOR 
FONDATION 
 CUSTODIA – 

 COLLECTIE FRITS 
LUGT,  PARIJS

deerd bij Bauhausbeeldhouwer Gerhard 
Marcks, en die richting en scene zouden 
misschien ook iets voor mij kunnen zijn. 
Ergens in de jaren tachtig ben ik acht 
maanden in Berlijn geweest om voor mijn 
doctoraalscriptie onderzoek te doen naar 
Georg Kolbe en de Duitse figuratieve beeld
houwkunst in de eerste helft van de twintig
ste eeuw. Op dat moment hield helemaal 
niemand in Duitsland zich  daarmee bezig. 
Omdat ze niet begrepen waarom ik er wel 
iets in zag, was ik al snel ‘die rare 
Nederlander’. 
Na mijn afstuderen heb ik tijdens militaire 

dienst het diploma tolkvertaler 
Duits gehaald, ook omdat  

ik geen zin had om de zo
veelste werkloze kunst
historicus te worden. Na 
mijn diensttijd heb ik een 
paar tijdelijke aanstellingen 
gehad aan de Radboud Uni

versiteit, daarnaast werkte ik 

Ondertussen werk ik alweer 21 jaar bij de 
stichting die de collectie van Frits Lugt 
beheert. Als conservator doe ik onderzoek 
naar de collectie, maar ik bereid ook 
tentoonstellingen voor. Op dit 
moment houd ik me vooral bezig 
met het digitaliseren van de  
collectie. Zo komen we er stapje 
voor stapje achter hoeveel we 
precies hebben. De schattingen 
zijn zo’n 600 schilderijen, 6.500 
 tekeningen en 13.000  prenten. 
Daarnaast hebben we 
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W
ie wat door 
het fenome-
naal geres-
taureerde 
Bergkwartier 

in Deventer gewandeld heeft, 
kan – terug in Nijmegen – niet 
anders dan onder hartverscheu-
rend gesnik oude foto’s bekijken 
van hoe de Benedenstad hier  
tot in de jaren zestig was. Zo’n 
Bergkwartier hadden wij dus  
ook (gehad kunnen hebben)!
Een nog steeds verbreid misver-
stand is dat de Nijmeegse Bene-
denstad ten prooi is gevallen aan 
het bombardement in februari 
1944. Dat is incorrect. Het groot-
ste deel stond naoorlogs nog 
overeind: zestiende-, zeventien-
de-eeuwse panden (soms ouder). 
Flink verpauperd, weliswaar, en 
vanwege dat bombardement 
geen prioriteit bij restauratie. 
Eerst moest het platgegooide 
stadscentrum er weer staan.
De fatale klap kreeg de Beneden-
stad uiteindelijk door de dodelijke 
mix van provinciaal-katholieke 
lokale politici met een dito hang 
naar ‘eigentijdsheid’. Het enige 
goede nieuws hierover is dat  
het cohort van sloopgrage KVP-
hooligans afgeremd is bij zijn 

nieuwbouwplannen: door zeer 
actieve Benedenstadbewoners 
werd gered wat er te redden viel 
en zo oogt de wijk ondanks al het 
nieuws toch meer dan acceptabel. 
Mooi zelfs. Maar nieuw.
Ronduit cynisch mag het heten 
dat toen KVP/CDA eenmaal 
geminimaliseerd raakte en de 
PvdA de grootste mond kreeg, de 
sociaaldemocratische potentaat-
jes meenden dat het kennelijk bij 
politici hoorde dat ze monumen-
ten moesten slopen. Dus liet 
PvdA-wethouder Jacques Thielen 
zijn oog vallen op een van de 
oudste nog bestaande gebouwen 
in Nijmegen: het voormalig 
katholiek weeshuis op de Hes-
senberg. Daar moest en zou het 
futuristische patserproject ‘Flash 
Gordon’ verrijzen, Tielens’ grands 
travaux. Pompidou in de polder. 
Ere wie ere toekomt: het was 
Paul Depla, ook PvdA’er maar 
met hart en hersens, die bij zijn 
aantreden als wethouder het 
plan acuut afblies.
Gelukkig staat het er nu dus nog, 
een van de oudste gebouwen in 
de stad. Het stamt uit de laat-
veertiende eeuw en begon als 
het klooster ‘Hessenberg’. 
 Oorspronkelijk lag dat buiten  

de stadsmuur op een heuvel die 
 toebehoorde aan het dorp Hees, 
vandaar de naam. Nadat de 
 protestanten het in Nijmegen 
voor het zeggen kregen, werd het 
klooster opgedoekt. Vanaf 1638 
was het katholieke weeshuis erin 
gevestigd. Het bakstenen toe-
gangsgebouw dateert uit die tijd 
en de oorspronkelijke kinder-
beelden die de ingang nog altijd 
 sieren, herinneren aan de functie 
die het gebouw tot 1954 had. 
Vanaf toen was het een kantoor, 
wat het bouwtechnisch niet ten 
goede kwam.
Niettemin stelt architectuur-
historicus Willem Jan Pantus vast 
dat ‘het middeleeuwse pand van 
waaruit het gehele complex zich 
ontwikkeld heeft, binnen de 
omtrekken van het huidige 
gebouw nog steeds aanwijsbaar 
is en de facto bestaat in gewelfde 
kelders en opgaand muurwerk 
tot op de verdieping’. 
Thans is het pand harmonieus 
opgenomen binnen fraaie nieuw-
bouw. Na alle woelingen een 
 welverdiend historisch rustpunt.

jos joosten
alumnus en voorzitter 
 historische vereniging numaga
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Mens en heelal.  

Gaan we het ooit hele maal begrijpen?  

Volledig doorgronden?  

De vraag stellen, is hem eigenlijk  

al beantwoorden.  

Maar we blijven het pro  beren vanuit  

een niet te stillen nieuws gierigheid.  

Op zoek naar antwoorden voor  

een aarde en een wereld waar we  

steeds meer van vragen.  

Dat vraagt om mensen die de wil  

hebben om te willen weten.  

Ieder vanuit een eigen specialiteit, 

verenigd voor een gezamenlijk doel.  

Verkennen, ontdekken, proberen,  

falen en slagen. 

Wij dagen je uit om samen met ons  

de grens op te zoeken.  

En er overheen te denken. 

www.jebentnodig.nl

Je bent nodig.


