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DUURZAAM Donderdag 18 november was 
het Radboud Impact Day. Tussen de klimaat-
top van Glasgow en Black Friday zette de 
Radboud Universiteit mensen via een in  -
dringend filmp e o er pl s i soep n e  
denken over hun eigen consumptiegedrag. 
Ook maakten we via een persbericht bekend 
dat iedere student aan de Radboud Univer-
siteit vanuit de eigen discipline in aanraking 
komt met vraagstukken rond duurzaamheid. 
Oud nieuws eigenlijk omdat we dat twee jaar 
geleden al hadden aangekondigd met onze 
s r egie  ignifi n  mp . o  erd 
het nieuws breed opgepikt door de media 
van NOS tot RTL en van De Gelderlander tot 
de Volkskrant. Blijkbaar sprak het aan.
Door velen is de campagne enthousiast ont -
vangen, maar kritiek was er ook. Is dit wel de 
rol van een universiteit? Stelt een universiteit 
zich hiermee niet ‘te activistisch’ op? Goede 
vragen.
Naar mijn idee is er niets mis mee als een 
universiteit door middel van haar onderzoek 
en onderwijs wil bijdragen aan een betere 
wereld en daar transparant over is. 

Zo is onze universiteit bijna honderd jaar 
geleden opgericht met als belangrijke drijf-
veer het emanciperen van het katholieke 
volksdeel dat ondervertegenwoordigd was 
in allerlei invloedrijke posities in de Neder-

landse samenleving. Bijna honderd jaar 
verder speelt de verantwoordelijkheid die 
we vanuit onze oorsprong voelen voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen nog steeds 
een belangrijke rol. We willen bijdragen aan 
een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen 
voor iedereen.
Op basis van die drijfveer doen we onafhan-
kelijk, objectief, transparant en repliceerbaar 
wetenschappelijk onderzoek. Het zijn de 
uitkomsten van dit onderzoek die uiteindelijk 
het onderscheid bepalen tussen zin en onzin. 
We leren onze studenten om altijd kritisch te 
zijn, dus ook over de universiteit, ons onder-
wijs en de Sustainable Development Goals van 
de Verenigde Naties. 

Juist gezien de breedte van onze universiteit, 
zijn we in staat vraagstukken rondom duur-
zaamheid in de volle omvang tegen het licht 
te houden. Deze editie van Radboud Magazine
laat zien hoe vanuit al die diverse weten-
schapsgebieden een bijdrage kan worden 
geleverd. Het is ook een uitnodiging aan u 
allen om mee te denken, en er mogelijk zelf 
ook vorm aan te geven. Ik wens u kritisch 
leesplezier en een goede gezondheid toe. 

Daniël Wigboldus, voorzitter van het college 
van bestuur van de Radboud Universiteit 

DRAAG BIJ AAN EEN DUURZAME WERELD EN DONEER 
AAN HET RADBOUD FONDS VIA DE QR-CODE!

I  
neutraaldrukwerk

FSC-logo
plaatsen

(Zalsman informeren)
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Marije Klomp
 PROGRAMMADIRECTEUR DUURZAAMHEID 

Met de Radboud Impact Day gaf de universiteit vorige 
maand de boodschap een verschil te willen maken voor 
een betere, duurzame wereld. Marije Klomp, programma-
directeur duurzaamheid: “We staan voor een kantelpunt 
naar een duurzamer wereld.”

“Het is gemakkelijk om depressief te raken over alle 
uitdagingen waar de wereld voor staat, en waar je zo 
weinig aan kunt doen.” Marije Klomp, sinds drie jaar 
programmadirecteur duurzaamheid van de universi-
teit, kan zich iets voorstellen bij dit gevoel, zeker gezien 
de tegenkrachten die zich manifesteren. “Veel partijen 
hebben nogal wat te verliezen. Ze willen hun belangen 
verdedigen en alles bij het oude laten. Daar word je 
soms moedeloos van.” Maar we staan volgens haar 
voor “een kantelpunt” naar een duurzamer wereld, 
waarin iedereen een rol kan spelen. Ook de Radboud 
Universiteit.

Wat is de rol van de universiteit? “De opgaven waar 
we voor staan zijn zo complex, dat een oplossing alleen 
mogelijk is als je 
problemen goed 
kunt doorgronden. 

  
Dat is onze taak: vragen stellen, kennis aanreiken op 
basis van wetenschappelijke inzichten.” Het is een 
zegen dat deze universiteit veel wetenschapsgebieden 
telt, zo wijst Klomp op de samenhangende problemen 
over klimaat, migratie, overbevolking, ongelijkheid en 
de beschikbaarheid van water en voedsel. "Daarom 
moedigen wij aan om de vraagstukken niet per se 
binnen één opleiding te behandelen, maar als samen-
werking tussen diverse disciplines. Hierin speelt het 
Radboud Centre for Sustainability een belangrijke rol."

JUISTE VRAGEN STELLEN
De zorg voor een betere wereld sluit goed aan op de 
identiteit van de universiteit, vindt Klomp. “De zorg 
voor de wereld en je naasten is de campus ingebakken. 
We bekennen kleur door te willen bijdragen.” Niet 
door met de vinger te wijzen welke kant het op moet, 
wel door per wetenschapsgebied de juiste vragen te 
stellen en door studenten kennis te bieden waarmee 
ze een eigen bijdrage kunnen leveren. “De universiteit 
belooft dat alle studenten vanaf nu in hun studie te 

maken krijgen met duurzaamheid. Per 
vakgebied bekijken we op maat welke 
invalshoeken aan de orde komen. Bij 
gedragswetenschappen kun je bijvoorbeeld 
denken aan de bestudering van duurzaam 
consumentengedrag.” Ze waarschuwt voor 
de valkuil van gemakkelijke oplossingen. 
“Bij complexe vraagstukken kan alles wat 
te gemakkelijk of als quick �x wordt voor-
gesteld, ons verder afbrengen van een 
oplossing. Als universiteit brengen we de 
complexiteit aan het licht en laten we zien 
dat er meerdere wegen naar Rome zijn.”

De Impact Day is een nadrukkelijke uit-
nodiging om de uitdagingen samen op te 

pakken, benadrukt Klomp. “Met deze boodschap over-
stijgen we onszelf. Er zijn al veel instellingen mee bezig 
en het is goed de krachten te bundelen. Het is niet 
twee vóór, maar vijf óver twaalf. In z’n eentje draait 
niemand die klok terug.”

TIP: VOLG ONZE DUURZAAM-
HEIDSLEZINGEN
“Een aantal keer per jaar organiseren 

e s men me  d o d e e s 
le ingen rin e ens ppers 

n i  ers illende dis iplines een 
d r m eids r gs k eli en.  

Houd de agenda in de gaten of 
abonneer je op de e-mailnieuws-
brief: www.ru.nl/radboudreflects.

Marije Klomp (Amersfoort, 1984) | Studeerde Nederlands recht aan de Universiteit 
Utrecht | Volgde een master aan de Universiteit voor Humanistiek, waar ze in 2020 ook 
promoveerde | Is lid van de raad van toezicht van Het Groene Brein (hetgroenebrein.nl)

ACTUALITEITEN

Houd de agenda in de gaten of 
abonneer je op de e-mailnieuws
brief: www.ru.nl/radboudreflects.
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Enny Das
 HOOGLERAAR COMMUNICATIE EN BEÏNVLOEDING

TIP: DRAAG BIJ AAN HET 
ONDERZOEK
Koop de bundel 
Ze kwamen nog één 
keer terug van Judith 
Peters op Bol.com 
(benut daarvoor de 
QR-code).

Dood gaan we allemaal, maar toch drukken we 
ge   dachtes erover krampachtig weg en praten we er met 
moeite over. “De dood kan relativerend werken en een 
verbindend effect hebben.”

Enny Das, hoogleraar Communicatie en beïnvloeding, 
houdt zich onder meer bezig met rouwverwerking, 
bijvoorbeeld als begeleider van het project ‘Verhalen 
van verlies’ van promovendus Judith Peters. 
Inspiratiebron voor dit project was voor Peters een 
bezoek aan het graf van haar vader, zes jaar na zijn 
overlijden. Toen viel precies één zonnestraal op het 
graf. Voor Peters werd daardoor het verlies beter draag-
baar, omdat het de dood wat 
minder de�nitief maakte. 
“Veel mensen verwerken het 
verlies van een dierbare door een 
verhaal te vormen over hoe die 

persoon op een bepaalde manier nog voortleeft”, 
vertelt Das. Onverklaarbare elementen, natuurfeno-
menen als een zonnestraal of een vlinder die op het 
graf neerstrijkt, kunnen het gevoel geven dat iemand 
nog aanwezig is. “Dit noemen we symbolische 
on   sterfelijkheid. Iemand is niet meer fysiek aanwezig, 
maar de band blijft bestaan.”
Das onderzocht onlangs de reacties van deelnemers 
aan een experiment, waarbij een kunstinstallatie hen 
uitnodigde om stil te staan bij hun eigen dood. “Door 
erover na te denken, waardeerden mensen hun leven 
extra in de periode na het onderzoek. ‘Ik wens het 
mensen toe om minder voorzichtig en angstig met 
de dood om te gaan en daardoor méér te leven.” 
Flexibeler omgaan met de dood haalt bovendien de 
angel uit polariserende kwesties in de maatschappij. 
“We klampen ons vast aan wereldbeelden waarmee 
we elkaar bevechten. De dood kan relativerend werken 
en een verbindend effect hebben.”

ONTROERING EN VERBINDING
Peters onderzocht de inhoud van rouwverhalen en wat 
die met mensen doen. Toen ze zelf ziek werd, moest ze 
haar promotietraject staken, maar publiceerde ze wel 
het boek Ze kwamen nog één keer terug, waarvan de 
opbrengsten worden gebruikt voor vervolgonderzoek. 
Das werkte de bevindingen uit het project om tot een 
wetenschappelijk artikel.
Daarin beschrijft ze twee studies naar de rol van 
on   verklaarbare elementen in rouwverhalen. “Mensen 
die zelf ernstige rouw hadden meegemaakt, gaven 
aan dat ze zich meer met rouwverhalen konden iden-
ti�ceren als die onverklaarbare elementen bevatten.” 
In een tweede studie onderzocht Das waarom rouw-
verhalen die invloed hebben. “De onverklaarbare 
elementen triggeren ontroering en een gevoel van 
verbinding, waarbij opvalt dat vooral mensen die geen 

dierbare hadden verloren, 
getriggerd werden.”

‘Door de dood te 
accepteren, kun 

je meer leven’
accepteren, kun 

je meer leven’
accepteren, kun 

Enny Das (Knegsel, 1967) | Studeerde economie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook promoveerde 
(1999) | Is sinds 2019 lid van de Gezondheidsraad. 

MEDIA EN COMMUNICATIE

4 RADBOUD MAGAZINE 70



Alan Sanfey
 HOOGLERAAR PSYCHOLOGICAL AND NEURAL BASES OF DECISION-MAKING 

EVOLUTIONAIR INSTINCT
Sanfey bestudeert besluitvorming in alle gradaties: van 
keuzes voor het avondeten tot een nieuwe baan of het 
kopen van een huis. Hij wil weten hoe de hersenen en 
de geest samenwerken om keuzes te maken. Op indivi-
dueel niveau en in groepsprocessen, zoals de politiek. 
“Tot nu toe bekeken beleidsmakers menselijke besluit-
vorming als vooral een rationeel proces. Uit onderzoek 
blijkt dat deze aanpak goed is, maar niet volledig. In 
ons lab zien we dat mensen over het algemeen houden 
van eerlijkheid en een hekel hebben aan oneerlijkheid, 
zelfs als ze daar zelf beter van worden. Mensen zijn 
bereid iets op te offeren als het daardoor eerlijker 
voelt.”
Duurzame keuzes hebben een extra moeilijkheid, 
onder andere vanwege de present bias: we vinden 
vandaag belangrijker dan morgen. “Dat is een logisch 
evolutionair instinct: vandaag overleven, dan zien we 
morgen verder. Maar groene keuzes vragen vandaag 
om een offer, om iets te winnen in de toekomst.”
“We zijn zo gemaakt dat we automatisch het heden 
voorrang geven. Dus moeten we manieren vinden om 
de keuze voor later makkelijker te maken. Het is bij-
voorbeeld makkelijker om nu vast te leggen volgend 
jaar aan Greenpeace te doneren, dan om vandaag geld 
over te maken. Dan teken je voor iets dat vandaag geen 
pijn doet. En maak die eerlijkheid concreet: is het 
eerlijk om je kinderen een slechter klimaat te laten 
erven?”

TIP: FESTIVAL DE VERLEIDING 
VAN RADBOUD REFLECTS
Waarom is het zo moeilijk om dingen te 
doen waarvan je weet dat ze goed zijn of 
zelfs beter? En hebben we niet allemaal 
recht op een uitspatting op zijn tijd? 
Kunnen we wel leven als het braafste kind 
van de klas, zonder verleiding? Kom naar 
dit kleine festival met lezingen, workshops 
en meer, en denk verder over de verlei-
dingen die je niet kunt weerstaan. 

Donderdag 27 januari | 19.30-00.00 uur 
De Vereeniging, Nijmegen 
www.ru.nl/radboudreflects

Het is een enge gedachte, als het redden van de planeet 
inderdaad een menselijke keuze is. We zijn nou eenmaal 
niet gemaakt om de juiste keuze te maken, stelt hoog-
leraar Alan Sanfey. Dus hebben we hulp nodig. Daarover 

gaat zijn onderzoek naar het nemen van 
beslissingen. 

Hoe belangrijker de keuze, hoe makkelijker 
het lijkt om de beste beslissing te nemen. 

Verzamel alle informatie, overweeg het 
grondig en de beste optie komt vanzelf 
bovendrijven. “Maar zo werkt het vaak 

niet”, zegt neuroweten-
schapper Sanfey. 
“We hebben niet de 
tijd en energie om alle 
beslissingen zo aan te 
pakken, dus gebruikt 
ons brein shortcuts. 
Bijvoorbeeld: als iets 
duurder is, gaan we 
ervan uit dat de kwaliteit 
hoger is. Dat werkt vaak, 
maar is soms misleidend. 
Of we baseren een 
beslissing op een snelle 
scan van onze herinne-
ringen. Als ons geheugen 
accuraat was, zou dat 
prima werken. Maar 
we hebben de neiging 
te onthouden wat in 
ons wereldbeeld past. 

Moet ik me laten vaccineren tegen corona? Misschien 
vergeet ik selectief mensen die het hebben gehad, of 
domineert juist de herinnering aan mijn moeder die 
er heel ziek van werd.”

   
  

  

Alan Sanfey (Dublin, 1969) | Studeerde 
en promoveerde aan de University of 
Colorado | Was onder meer werk    zaam 
aan Princeton University en de University 
of Arizona.

HERSENEN

gaat zijn onderzoek naar het nemen van gaat zijn onderzoek naar het nemen van 
beslissingen. 

Hoe belangrijker de keuze, hoe makkelijker 
het lijkt om de beste beslissing te nemen. 

Verzamel alle informatie, overweeg het 
grondig en de beste optie komt vanzelf 
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TIP: FOCUS OP DE OVEREEN-
KOMSTEN TUSSEN MENSEN
“In de media worden verschillen in 
bijvoorbeeld cultuur, gender en 
afkomst uitvergroot en als verklaring 
gebruikt voor problemen. Maar dat 
is te makkelijk. Menselijk gedrag is 
voor 98 procent hetzelfde. Focussen 
op verschillen schept bovendien 
afstand. Door de overeenkomsten 
te benadrukken, krijg je meer begrip 
voor elkaar en kun je afstanden juist 
overbruggen.”
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Robbert 
Rademakers

 PROMOVENDUS ECONOMIE.

Zijn mensen wel zo rationeel gedreven als door klassieke economen 
wordt beweerd? Robbert Rademakers, promovendus bij de Faculteit der 
Management     wetenschappen, belicht “de barsten in het beeld van de homo 
economicus”. 

" Klassieke economen bestuderen de wereld zoals die er volgens hen zou 
moeten uitzien. Ze zien zeven miljard rationele poppetjes, die over alle 
informatie beschikken, weten wat ze willen en perfecte keuzes maken. 
Sinds de jaren tachtig, maar vooral sinds de kredietcrisis van 2008, zijn 
hierin steeds meer barsten gekomen. In Nijmegen kijken we al veel langer 
naar de vraag welke keuzes mensen daadwerkelijk maken, in plaats van 
welke keuzes ze rationeel gezien zouden moeten maken. We bestuderen 
real-world issues en gebruiken daarbij minder wiskundige kennis, maar 
meer kennis uit bijvoorbeeld de sociologie, psychologie en antropologie. 
Dat noemen we Economie+, om aan te geven dat we én actuele vraag-
stukken bestuderen én kiezen voor een multidisciplinaire benadering. 
“Die Nijmeegse aanpak werd lange tijd als soft beschouwd. Maar 
tegenwoordig zijn organisaties blij met de brede en kritische kijk van 
onze alumni. Ook zie je andere universiteiten het Nijmeegse model 
overnemen. Ze zagen economie altijd als een systeem van tandwieltjes 
die allemaal in elkaar grijpen. Nu beseffen ze dat er geen honderden, 
maar miljoenen tandwieltjes zijn, en dat het systeem zo complex is dat 
een puur cijfermatige aanpak niet volstaat. Het is essentieel dat we de 
menselijke maat meenemen. "

HAPPINESS ECONOMICS
“Die menselijke maat komt ook terug in het vak Happiness economics, 
dat ik samen met hoogleraar Esther-Mirjam Sent heb ontwikkeld. 
De klassieke economie berekent de welvaart van een land op basis van 
het bruto binnenlands product (bbp). Economische groei is daarbij de 
ultieme maatstaf voor welvaart. Hoe meer geld, hoe meer vrijheid, hoe 
meer geluk, is de gedachte. In dit vak kijken we of dat klopt en bestu-
deren we alternatieven.
“Ik zie studenten vaak optimistisch het vak inkomen en er realistisch 
uitgaan. In de praktijk blijkt het bbp namelijk best een handige maatstaf. 
Bovendien blijkt het lastig om alternatieven te bedenken om brede 
welvaart te meten, zeker als beleidsmakers die moeten kunnen toe-
passen. Maar het is belangrijk dat studenten zien dat geld niet zalig-
makend is, maar op gespannen voet kan staan met mensenrechten, 
een gezonde leefomgeving en een leefbaar klimaat. “Die realistische 
houding vind ik belangrijk. We moeten als wetenschappers niet te 
normatief zijn. Ik las pas een mooie uitspraak: wetenschap brengt licht, 
maar geen warmte. Wetenschappers zijn er wel om het eerlijke, soms 
harde verhaal te vertellen, maar niet om comfort 
te bieden of mensen een beter gevoel te geven. "

  
 

Robbert Rademakers (Oosterhout, 1994) | Studeerde international 
economics en business economics in Nijmegen | Hoopt in 2022 te 

promoveren op de economie van etniciteit en etnische veranderingen.

ECONOMIE

7DECEMBER 2021



Agnes Akkerman
 HOOGLERAAR ARBEIDSVERHOUDINGEN 

FILMTIP: SORRY WE MISSED 
YOU (2019, KEN LOACH)
Abbie werkt in de thuiszorg, Ricky 
verloor zijn baan in de bouw en gaat 
als pakketbezorger aan de slag. Hij 
hoopt op een betere toekomst voor 
zijn gezin, maar komt al snel in de 
verdrukking door een torenhoge 
werkdruk en eindeloze, ondoorgron-
delijke regels en protocollen. “Deze 
film ill s reer  eel goed oe mensen 
gevangen kunnen raken in hun onze-
kere  e i ele r eidssi ie.”

Stel, je moet altijd overwerken, werkt onder 
onveilige omstandigheden of voelt je geïn-
timideerd door een collega. Durf je dat dan 
aan te kaarten bij je leidinggevende? 
Agnes Akkerman, hoogleraar Arbeidsmarkt     -
instituties en arbeidsmarktrelaties, onder-
zoekt de mondigheid van werknemers. 
En hoe die samenhangt met bijvoorbeeld 
politieke voorkeur.

“Het gaat niet alle werknemers even goed 
af om voor zichzelf op te komen. De afge-
lopen vijf jaar heb ik samen met collega’s 
onderzoek gedaan onder duizenden 
werkenden: wie doen hun mond open, 
wie doen er het zwijgen toe? We zien dat 
mensen met £exibele, of beter gezegd 
onzekere contracten – zoals veel zzp’ers, 
oproepkrachten en werknemers met een 
klein of nulurencontract – bij kwesties op 
het werk twee keer vaker zwijgen dan hun 
‘vaste’ collega’s. Uit angst voor represailles, 

identiteit in grote mate aan hun werk 
ontlenen. Uit ons onderzoek weten we 
inmiddels dat het invloed kan hebben 
op hun politieke stem als mensen 
problemen op het werk niet kunnen of 
durven aansnijden of bestraft worden als 
ze dat wel doen. Werknemers die bijvoor-
beeld geen contractverlenging kregen of 
hun carrièreperspectieven zagen 
afnemen nadat zij zich mondig toonden, 
hebben vaker een voorkeur voor populis-
tische partijen.” 

ZEGGENSCHAP VERZILVEREN
“Wat mij drijft? Ik zou graag zien dat 
alle werkenden in staat zijn om hun 
situatie te verbeteren als die niet oké is. 
Om daaraan een concrete bijdrage te 
leveren, willen we een digitale tool 
ontwikkelen waarmee toekomstige werk-
nemers zich kunnen voorbereiden op het 
aankaarten van problemen op het werk. 
Als zij hun rechten kennen, zijn ze beter 
in staat misstanden te herkennen en 
effectief voor zichzelf – en collega’s – op 
te komen. De coronapandemie heeft de 
ontwikkeling van dit project afgeremd, 
maar sinds september zijn we er weer 
actief mee bezig, in eerste instantie op 
roc’s. Het zou geweldig zijn als studenten 
al in hun opleiding leren dát ze zeggen-
schap hebben én hoe ze die kunnen 
verzilveren.”

  
    

onzekerheid over hoe ze hun probleem 
moeten aankaarten of omdat ze toch al 
snel weer vertrekken. Ook zien we dat 
mensen met een lager opleidingsniveau 
oververtegenwoordigd zijn in deze groep.”

MINDER MONDIG
“Het aantal werknemers met onzekere 
contracten groeit al jaren en daarmee dus 
ook de groep die minder mondig is. Dat is 
zorgelijk, mede omdat veel mensen hun 

Agnes Akkerman | Opgeleid als socioloog in Groningen (1991–1994), 
de universiteit waar ze ook is gepromoveerd (1999) | Sinds dit jaar 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar 
Regulering van arbeid. 

LOOPBAAN
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Aart van Stekelenburg
 PROMEVENDUS COMMUNICATIEWETENSCHAP 
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Juni�a Larsen

‘Hoezo water voor 
je kinderen? Water 

is voor de hond!’
je kinderen? Water 

is voor de hond!’
je kinderen? Water 

Een ongezond voedingspatroon kan de oorzaak zijn 
van tal van problemen. Om daar wat aan te doen, ging 
gedragswetenschapper Junilla Larsen samen met 
collega’s aan de slag, niet vóór de doelgroep, maar 
mét de doelgroep. 

“In gezinnen met een lagere sociaal-economische 
status (SES) komt overgewicht bij kinderen meer voor 
dan bij andere delen van de bevolking. Dat tegengaan 
en ouders helpen bij het gezond voeden en opvoeden 
van hun kinderen, is de inzet van het project Samen 
Happie!”
Larsen en haar collega’s ontwikkelden een Samen 
Happie!-app, -website en -groepsbijeenkomsten. 
Samen Happie! heeft een tweeledige focus: zorgen dat 
ouders goed in hun vel zitten, plus de ontwikkeling 
van een gezonde opvoedpraktijken op het gebied van 
eten, drinken, slapen en schermtijd, en deze ook 
handhaven. “Ook in lastige situaties – ‘ik ben twee 
dus ik zeg nee’ – of bij stress.”

Bij de ontwikkeling hielden ze voortdurend contact 
met de doelgroep en luisterden ze goed naar de re  -
acties. “Op onze suggestie om een kind dat dorst heeft 
water te geven in plaats van koolzuurhoudende fris-
drank met suiker, reageerden sommige moeders dat 
water voor de hond is. Wel stonden zij open voor het 
geven van thee met een smaakje.” 

HET ALS-DAN-PLAN
Larsen en haar collega’s, onder wie extern promo-
vendus Levie Karssen als een van de drijvende krachten 
achter dit project, verrichtten binnen enkele kinder-
dagverblijven twee studies naar de app (met groeps-
bijeenkomsten) onder bijna vijfhonderd ouders (zestig 
procent lage SES) van jonge kinderen. Inmiddels 
omvat Samen Happie! een website plus een gratis app; 
de eerste biedt vooral ervaringsverhalen van ouders, via 
de app kunnen ouders feedback en reminders krijgen. 
Zo worden ouders uitgenodigd een als-dan-plan te 
maken, waarbij een bepaalde actie wordt gekoppeld 

aan een tijdstip of gebeurtenis. Bijvoorbeeld: bij 
het eten geef ik mijn kind water, na het ontbijt 
gaan we samen een rondje lopen, of: als mijn 
kind zeurt in de winkel, geef ik niet toe. “Niet 
te snel toegeven aan verleidingen, aldus een 
van onze adviezen. Dat geldt ook voor de 
ouders zelf. Of in ieder geval niet als je kind 
het ziet. Zo kun je het gezonde voorbeeld zijn 
voor je kind.”

TIP: OEFEN EEN MINDFULL-
LEEFSTIJL
“Voor mij is mindfull echt life-changing 
geweest. Zijn waar je bent en 
genieten van het moment, bijvoor-
beeld in de natuur of tijdens een 
goed gesprek of een mooie film.”

Junilla Larsen (Gouda, 1976) | Afgestudeerd (psychologie, cum laude) 
en gepromoveerd (2004) aan de Universiteit Utrecht | Publiceerde 
Eetgedrag in balans (2019, SWP Uitgeverij).

OPVOEDING

 HOOFDDOCENT BEHAVIOURAL SCIENCE INSTITUTE 
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TIP: VOLG DE NASCHOLINGSCURSUS 
RECENTE NEDERLANDSE EN VLAAMSE 
LETTERKUNDE 2022
Acht bijeenkomsten van 26 januari tot en met 9 mei 
2022 (fysiek en online) | Bedoeld voor neerlandici, 
leraren Nederlands, alumni en andere belangstel-
lenden | De afsluiting op 9 mei is een interview 
met Adriaan van Dis, over zijn klimaatroman
KliFi | Informatie over deelname en aanmelding: 
tinyurl.com/5n7wwuaa

Jos Muijres (Heerlen, 1957) | Opgeleid aan 
de Radboud Universiteit | Coördineert 
sinds 2005 de jaarlijkse post-
academische cursus Recente 
Nederlandse en Vlaamse letterkunde.

 
 

Literatuurwetenschapper Jos Muijres heeft er een leven-
werk van gemaakt om de wereld open te gooien via het 
lezen. “Je moet boeken lezen om een andere cultuur te 
leren kennen.”

" Er blijkt een groeiende belangstelling te zijn voor de 
postacademische cursus die ik coördineer, met acht 
avonden verdieping in actuele literaire thema’s en 
boeken, en als afsluiting vaak een schrijversbezoek. 
Afgelopen jaar, toen de cursus online werd gegeven, 
hadden we ruim vierhonderd deelnemers. Mensen 
komen van ver buiten Nijmegen, zelfs uit Hongarije 
en Aruba. Ik hoor vaak terug: het is zo heerlijk om 
verdieping te krijgen bij wat je leest en intellectueel 
te worden uitgedaagd.

“Onder de deelnemers zijn veel leraren Nederlands, 
dat is onze primaire doelgroep. Ze putten inspiratie 
uit de cursus. Niet per se uit de boeken zelf, want die 
zijn wellicht te moeilijk voor hun leerlingen. Maar 
ze komen met nieuwe inzichten in contact, nieuwe 
benaderingen van literatuur. Vroeger draaide het in 
verhaalanalyse om verteltechnische zaken als perspec-
tief – dat is op veel middelbare scholen nog steeds zo. 
Maar als literatuurwetenschappers kijken we nu meer 
naar genderproblematiek en representatie: hoe wordt 
‘de ander’ in literatuur verbeeld? En naar hoe litera-
tuur functioneert, dat bijvoorbeeld heel lang een elite 
van witte mannen heeft bepaald wat literatuur is.

“Als literatuurwetenschapper roep je vooral vragen op. 
Boeken in de ban? Daarover ben ik heel expliciet: niet 
doen. Dat bijvoorbeeld Black Venus van Jef Geeraerts in 
Vlaanderen is afgevoerd van de canon vind ik absurd. 
De hoofdpersoon is inderdaad behoorlijk seksistisch en 
voelt zich superieur aan zwarte mensen, maar je moet 
het om die reden niet verbieden. Daarbij: Black Venus
is ondanks dit alles een gigantisch goed geschreven 
roman. Boeken mogen schuren en als een baksteen op 
je maag liggen. Geconfronteerd worden met een visie 
die je niet bevalt, zet je aan het denken. Dat we door 
ontwikkelingen als #MeToo en Black Lives Matter 
anders gaan kijken naar literatuur, ervaar ik als een 
grote verrijking.

“De kracht van literatuur is en blijft dat ze je laat 
kennismaken met ethische vragen en met andere 
werelden, tijden en mensen. Als je een andere cultuur 
van binnenuit wilt leren kennen, moet je boeken uit die 
cultuur lezen. Ook rechters en advocaten zeggen: door 
het lezen van literatuur doorbreken we onze kokervisie. 
Via literatuur krijg je toegang tot wat mensen drijft, 
gesublimeerde ervaringen. Ik heb dat zelf vaak ervaren. 
De lammeren van Mustafa Kör was bijvoorbeeld een 
enorme eyeopener over de tragiek van leven tussen 
twee culturen. Daar kun je in de krant over lezen, 
maar door literatuur kun je het voelen.”

CULTUUR & KUNST

      Jos Muijres
 DOCENT MODERNE NEDERLANDSE LETTERKUNDE 
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Jos Muijres (Heerlen, 1957) | Opgeleid aan 
de Radboud Universiteit | Coördineert 

Nederlandse en Vlaamse letterkunde.

      Jos Muijres      Jos Muijres
 DOCENT MODERNE NEDERLANDSE LETTERKUNDE 

      Jos Muijres
 DOCENT MODERNE NEDERLANDSE LETTERKUNDE 

      Jos Muijres
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Marc Davidson

TIP: EEN DENKOEFENING
“Deze oefening doe ik regelmatig in mijn 
colleges. Ik vraag aan studenten zich in 
te denken hoe ze als honderdjarige 
terugblikken op hun leven: wat maakt 
dat je tevreden terugkijkt, wat heb je 
laten liggen? 
Velen blikken dan met de meeste tevre-
denheid terug op dingen als de zorg voor 
hun naasten, en schrikken op als ze 
merken dat ze nu vooral druk zijn met 
zaken die in hun terugblik geen enkele 
rol spelen  o ls e  ns en n 
elke nieuwe iPhone.”.

“Voor een waardevol leven moet je uitzicht 
hebben op een bloeiende toekomst.” Aldus 
hoogleraar Marc Davidson.

“Als we het over duurzaamheid hebben, 
praten we te veel over wat we aan toekom-
stige generaties verplicht zijn. Ik stel daar 
tegenover dat wij juist zelf uitzicht op een 
bloeiende toekomst nodig hebben om een 
waardevol leven te kunnen leiden. 
“Alles wat het meest betekenis geeft aan 
ons leven – van familieleven tot bijdragen 
aan wetenschap of tradities – veronderstelt 
immers dat deze activiteiten in de toekomst 
worden voortgezet. We leven het leven 
over de generaties heen, als een estafette-
stokje dat we doorgeven aan onze kinderen 
en kleinkinderen. Dit besef is weggedrukt 
in de neoliberale samenleving, die indivi-
duele competitie verheerlijkt in plaats van 
waarden die het individu overstijgen.
“In een waardevol leven besef je dat het 
niet gaat om spullen die je bezit, maar om 
een verbinding met iets groters dan jezelf. 

Dat kan ook een voetbalclub zijn. Je wilt 
dat de dingen blijven bloeien, ook nadat je 
eigen inbreng is gestopt. Je laat iets na aan 
een toekomst die nog open is. Wie zijn 
leven leeft naar later beseft dat er een leef-
bare aarde moet achterblijven als je er zelf 
niet meer bent. Zonder zo’n uitzicht, ook 
in de verre toekomst, wordt alles wat we 
nu doen een stuk zinlozer.”

DOORGESLAGEN VRIJHEID
“Dankzij de verlichting mogen we zelf als 
individu bepalen wat we waardevol achten 
en hoe we ons leven willen leiden, zolang 
we anderen niet schaden. 
Maar deze vrijheid is 
doorgeslagen in het 
idee dat alles van 
waarde zich ook 
tot het individu 
beperkt, dat het 
allemaal om 
persoonlijke 
identiteit en 

‘Beeld je een toekomst in’

Marc Davidson (Amsterdam, 1966) | Opgeleid als natuurkundige (Universiteit 
van Amsterdam) | Bekleedt sinds 2020 de leerstoel Filosofie van duurzaamheid 
en milieu aan de Radboud Universiteit.

FILOSOFIE

en hoe we ons leven willen leiden, zolang 
we anderen niet schaden. 
Maar deze vrijheid is 
doorgeslagen in het 

verwezenlijking draait. Daar word je uit-
eindelijk niet gelukkig van, en de aarde 
niet beter. Ten eerste omdat we identiteit 
ontlenen aan steeds meer consumptie, 
en ook omdat individualisme weinig mo-
tiveert om over de toekomst te denken. 
Wie zich daarentegen verbonden voelt 
met de toekomst, doet niet alleen het 
beste voor de aarde, maar ook voor zich-
zelf, want die verbondenheid maakt geluk-
kiger. “Hoe kun je het kwartje laten vallen 
om mensen weer de blik op de toekomst 
te laten richten? Ikzelf doe dat door mijn 
wetenschappelijke inzichten om te zetten 

in opinies. Ik zou wensen die inzichten 
te kunnen vertalen naar de 

kunsten of �lms, want waardes 
die hierin kunnen door-

klinken, hebben meer 
veranderkracht dan wat 
een �losoof ooit kan doen.”

 HOOGLERAAR FILOSOFIE VAN DUURZAAMHEID EN MILIEU 
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Floris Rutjes
 HOOGLERAAR ORGANISCHE SCHEIKUNDE 

baar maken van tumoren 
met radioactieve stoffen. 
In plaats van dat deze  
stoffen dagenlang moeten circuleren 
in het lichaam voordat ze binden aan de tumorcellen, 
met alle bijwerkingen van dien, laat je nu eerst alleen 
het antilichaam circuleren, en dien je het radioactieve 
label pas na verloop van tijd toe om in het lichaam 
vast te klikken aan het antilichaam. Door de snelle 
klikreactie wordt de tumor vervolgens vlot zichtbaar. 
Ook TCO is geoctrooieerd. “Als er medicijnen ontwik-
keld worden op basis van onze technologie, willen we 
als Radboud Universiteit een graantje meepikken.” 
Bovendien gelden octrooien als een kwaliteitskeur-
merk: “Zonder octrooien zouden farmabedrijven nooit 
investeren in nieuwe medicijnen.” 

MALARIA
Soms eindigt een molecuul heel ergens anders dan 
verwacht. Zo ontwikkelde Rutjes op verzoek van Joost 
Schalkwijk van de afdeling Dermatologie 
van het Radboudumc een molecuul dat 
enzymen in het huidweefsel van psoria-
sispatiënten remt. Die enzymen zouden 
de huidontsteking veroorzaken. “Dat 
bleek niet te kloppen. Dan is de vraag: 
kunnen we met deze moleculen 
misschien iets anders?” Dat andere bleek 
uiteindelijk malaria. Het molecuul 
vormde de kiem voor een nieuwe malari-
apil die binnenkort klinisch wordt getest. 
“Zo ontwikkelen we met ons fundamen-
teel onderzoek de moleculaire basis voor 
medicijnen van de toekomst.”

TIP: KOESTER 
VERTROUWEN IN 
DE WETENSCHAP
"Ook bij nieuwe medi-
cijnen en vaccins. Laat 
e nie  eiden door 
complottheorieën en 
nepnieuws.”

Stoeien met moleculen kan leiden tot betere behande-
lingen voor kankerpatiënten, aldus Floris Rutjes, hoog-
leraar Organische scheikunde.

De huidige kankermedicijnen zijn heftig. Ze vallen 
weliswaar de tumoren aan, maar ook de gezonde 
lichaamscellen krijgen ervan langs. “Wat je het liefste 
wilt, zijn medicijnen die zich exclusief richten op de 
tumorcellen”, zegt Rutjes. “En dat kan door ze te 
binden aan antilichamen die zich speci�ek hechten 
aan tumorcellen, daarmee kooi je tegelijk het medicijn. 
Pas bij de tumor maakt het medicijn zich los en kan 
het gericht zijn werk doen.” 
Deze zogeheten medicijn-antilichaamverbindingen zijn 
een veelbelovende trend in de geneesmiddelenontwik-
keling. Met het bouwen van nieuwe moleculen levert 
Rutjes’ onderzoeksgroep de noodzakelijke eerste stap. 

OCTROOI
Na lang stoeien in het lab werd in 2010 het molecuul 
BCN gesynthetiseerd. Lekker reactief om ergens 
chemisch aan vast te klikken en relatief eenvoudig 
te maken. Ter vergelijking: het eerste Amerikaanse 
concept van een dergelijk reactief klik-molecuul vergde 
twaalf chemische stappen, Rutjes’ groep maakte BCN 
in vier stappen. “We hadden een simpelere techno-
logie gevonden die bovendien een molecuul met een 
sneller reactievermogen opleverde.”
BCN werd geoctrooieerd en gaat momenteel via 
Synaf�x, een spin-offbedrijf van de Radboud 
Universiteit, opgericht door voormalig uhd Floris van 
Delft, op voor een klinische trial met kankerpatiënten.
Dit in samenwerking met farmaceutische multinatio-
nals. Ondertussen werkte Rutjes verder aan een nieuwe 
technologie die medicijnen nog beter kan modi�ceren. 
Waar bij BCN enzymen in het menselijk lichaam het 
medicijn langzaam loskoppelen, heeft hij nu een 
molecuul gebouwd, TCO, dat met een extra toege-
diende hulpstof kan zorgen voor een snelle loskoppe-
ling. Ook is TCO nog veel reactiever, waardoor deze 
technologie goede diensten kan bewijzen bij het zicht-

‘De basis voor 
betere medicijnen’

Floris Rutjes (Heiloo, 1966) | 
Studeerde scheikunde aan de 
Universiteit van Amsterdam en 
is daar in 1993 gepromoveerd.

baar maken van tumoren 
met radioactieve stoffen. 
In plaats van dat deze  
stoffen dagenlang moeten circuleren 
in het lichaam voordat ze binden aan de tumorcellen, 
met alle bijwerkingen van dien, laat je nu eerst alleen 
het antilichaam circuleren, en dien je het radioactieve 
label pas na verloop van tijd toe om in het lichaam 

‘De basis voor 
betere medicijnen’

MOLECULEN EN MATERIALEN
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TIP: BIODIVERSITEIT IN EIGEN TUIN 
“Laat bladeren lekker liggen in je tuin, voor 
egels en insecten. Plant inheemse bloemen. 
En neem eens een kijkje op Herenboeren.nl 
voor groen en eerlijk voedsel.”

Hans de Kroon (Oudenbosch, 1959) | Studeerde en 
promoveerde aan de Universiteit Utrecht | Is sinds 2000 
als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit.

Hans de Kroon

egels en insecten. Plant inheemse bloemen. 
En neem eens een kijkje op Herenboeren.nl 
voor groen en eerlijk voedsel.”

Hans de Kroon (Oudenbosch, 1959) | Studeerde en 
promoveerde aan de Universiteit Utrecht | Is sinds 2000 
als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit.

Hans de Kroon
 HOOGLERAAR EXPERIMENTELE PLANTENECOLOGIE 

Sinds begin dit jaar is de Ooijpolder een ‘levend laboratorium’ voor 
hoogleraar Ecologie Hans de Kroon. “Het geeft hoop om hier de 
in  sectengemeenschap weer te zien opveren.” 

De Ooijpolder is een van de drie living labs die in Nederland met 
subsidie van NWO (drie miljoen euro) de komende vijf jaar onder-
zoeken hoe verschillende landschappen duurzamer en diverser 
kunnen worden. Daarbij werkt De Kroon nauw samen met collega-
wetenschappers, boeren en andere bewoners uit de Ooijpolder. 
“Als ecoloog alleen krijg ik weinig veranderd. Je moet het samen 
doen. Een ecosysteem is meer dan een stukje natuur, je moet het 
gebied echt als geheel inrichten.”

REGENWORMEN
In 2017 luidden De Kroon en zijn collega’s de noodklok: uit hun 
onderzoek bleek dat driekwart van de insecten uit natuurgebieden 
is verdwenen. Het zorgde voor een breed gevoel van urgentie, óók 
bij boeren. “Ze kennen het probleem van afnemende biodiversiteit 
en willen eraan bijdragen om die trend te keren”, weet hij uit zijn 
vele gesprekken met hen. “Maar ze stellen wel randvoorwaarden 
en dat is ook logisch: het is hun broodwinning. Als je alleen maar 
zegt ‘stikstof tot hier en niet verder’, raakt het debat gepolariseerd. 
Daarom verkennen we hier nadrukkelijk samen nieuwe mogelijk-
heden: wat werkt voor de landbouw én voor biodiversiteit?”
Die samenwerking begint met veel vragen stellen, niet aan tafel, 
maar tijdens veldbijeenkomsten, met de poten in de klei: Wat is je 
ambitie met dit landschap over vijf, tien jaar? Waar ben je tevreden 
over en wat wil je graag anders? Hoe is het met je bodem? Zitten 
er regenwormen in? Hoe vaak mest en ploeg je? “Boeren op hun 
beurt stellen ons vragen: wat betekent een kruidenrijk weiland voor 
de voedingswaarde en de opbrengst, en heb ik dan minder last van 
ganzen die mijn akkers kaalvreten? Allemaal relevante vragen die 
we proberen aan te pakken met onderzoek.”
Dat zo’n kruidig bloementapijt prima samengaat met veilige dijken 
toonde De Kroons onderzoek al eerder aan. “We dachten altijd: bij 
beperkte ruimte gaat de ene plantensoort ten koste van de andere, 
maar het tegendeel blijkt waar. Het lijkt wel alsof de wortels elkaar 
opjutten, de soorten stimuleren elkaar juist.” Die wortelkracht zorgt 
voor een stevige bodemlaag en daarmee een solide dijkbedekking.
Zo leidt fundamenteel onderzoek tot heel praktische toepassingen. 
Het zorgt ervoor dat De Kroon, alle alarmerende klimaatrapporten 
ten spijt, de moed niet verliest. “Wat mij hoop geeft, is dat we hier 
in de Ooijpolder de insectengemeenschap weer zien opveren.”

NATUUR
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TIP: LEES MEER OVER ANDERE 
CULTUREN
“Lezen vergroot je wereld. Dat gaat in 
tegen de huidige trend van je steeds 
verder specialiseren: lezen laat je over 
het muurtje van je eigen wereld kijken. 
Ik kies zelf graag wetenschapshistorische 
boeken over andere culturen, zoals over 
China. Het leidt ook tot bescheidenheid 
over onze westerse kennis.”

Willem Halffman (Antwerpen, 1966) | 
Opgeleid in Antwerpen, Brussel en New 
York (1984-1991, political and social 
sciences en sociology) | Gepromoveerd 
aan de Universiteit van Amsterdam (1994).

Opgeleid in Antwerpen, Brussel en New 

sciences en sociology) | Gepromoveerd 
aan de Universiteit van Amsterdam (1994).

Wi�em Halffman
 HOOFDDOCENT INSTITUTE FOR SCIENCE IN SOCIETY 

INNOVATIE

Op universiteiten waait tegenwoordig een sterk toepas-
singsgerichte wind, waarbij veel geld beschikbaar is voor 
technologische innovatie. Wetenschapssocioloog Willem 
Halffman wijst op de gevaren. “Duurzaamheid is meer 
dan technologie.”

Subsidieverstrekker NWO heeft een speciaal domein 
Toegepaste en Technische Wetenschappen, dat samen-
werking tussen wetenschappers en bedrijven stimu-
leert via tientallen miljoenen aan subsidie. Zulke 
projecten zijn belangrijk voor technologische inno-
vatie, zegt wetenschapssocioloog Willem Halffman 
van het Institute for Science in Society. Maar als 
gevaar noemt hij de vaak te hooggespannen beloftes 
van bedrijven, zoals de jubelstemming eind jaren 
negentig over het internet, die uitmondde in het 
barsten van de zeepbel.
Eenzelfde belofte ziet Halffman nu in de toegepaste 
wetenschap, zoals in de farmacie of nanotechnologie, 
een veld dat hij momenteel bestudeert in een door 
hem geleid Europees onderzoeksproject. “De belofte 
van de wetenschap is dat we straks dankzij deze tech-
nologie kankermedicijnen nauwkeurig kunnen a£e-
veren in onze cellen. Maar critici in het nanoveld 
wijzen erop dat we nog lang niet zover zijn, omdat 
we nog amper door een celmembraan heen kunnen 
komen, laat staan de juiste cel vinden.”

ONVOORZIENE ONTDEKKINGEN
Naast de overspannen beloftes noemt de wetenschaps-
socioloog nog een ander bezwaar tegen de nadruk 
op technologie bij innovaties. “De dominantie van 
de bedrijfslogica negeert de logica van de wetenschap 
dat onderzoek nu eenmaal met vallen en opstaan 
gaat, met vaak prachtige onvoorziene ontdekkingen.” 
Een bekend voorbeeld is de transistor, onmisbaar voor 
computers en per toeval voortgekomen uit fundamen-
teel onderzoek naar de eigenschappen van halfgelei-
dermateriaal. 

   
 

Ook in de landbouw kan veel moois verscholen liggen 
in ongewis onderzoek, zo wijst Halffman op de kansen 
voor alternatieve landbouwmethodes. “Die kun je 
vergroten door bijvoorbeeld een beter begrip van 
bodemecologie. Maar voor dat onderzoek is een stuk 
lastiger geld te krijgen dan voor toegepaste technologie 
om de productie op te schroeven, zoals naar kassen en 
synthetische bodems.” 
Bij verduurzaming denken mensen al snel aan techni-
sche oplossingen, zoals zonnepanelen, ledlampen of 
windturbines. Maar een duurzame wereld vraagt ook 
om aandacht voor de sociaaleconomische processen, 
zegt Halffman, zeker als deze op gespannen voet staan 
met duurzaamheid. “Denk aan de negatieve invloed 
op het milieu van het vrijhandelsverkeer, door de 
enorme toename van internationale handel en 
vervuilende dieselscheepvaart. Wil je meer duurzaam-
heid, dan moet je ook aan dit soort processen 
aandacht geven.”
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LEESTIP: THE MINISTRY FOR THE FUTURE 
"Dit boek van Kim Stanley Robinson maakt op confron-
terende wijze duidelijk dat de keuzes die wij nu maken 
de toekomst van onze kinderen bepalen. Ik hoop dat 
dit mensen aanzet om na te denken over welke toe-
komst zij voor onze kinderen wensen en welke keuzes 
daarbij horen."

Ad Ragas (Eindhoven, 1964) | Opgeleid en gepromoveerd als bioloog aan de Radboud 
Universiteit | Is mede-directeur van het Radboud Centre for Sustainability Challenges.
Deze tekst is ook gepubliceerd als opinie in NRC Handelsblad, mede-ondertekend door 
Carlijn Hendriks en Ingrid Visseren.

Ad Ragas 
 HOOFDDOCENT MILIEUKUNDE 

ONDERWIJS

Ad Ragas Ad Ragas 
 HOOFDDOCENT MILIEUKUNDE 

Ad Ragas 
 HOOFDDOCENT MILIEUKUNDE 

Ad Ragas 

Thema’s als klimaatverandering en biodiversiteit liggen 
in handen van de volgende generaties. Daarom is het 
zo belangrijk om duurzaamheid te verankeren in ieders 
onderwijs, zodat jongeren zelf weloverwogen keuzes 
kunnen maken. Aldus milieukundige Ad Ragas, mede-
directeur van het Radboud Centre for Sustainability 
Challenges.

“Kennis over duurzaamheidsvraagstukken is in toe-
nemende mate van belang, ongeacht het vakgebied 
waarin scholieren en studenten in de toekomst aan 
de slag gaan. Als we het wetenschappelijk bewijs 
voor de urgente problemen op het gebied van klimaat, 
bio  diversiteit en ongelijkheid serieus nemen, is het 
vanzelfsprekend om jongeren voor te bereiden op 
de noodzakelijke maatschappelijke transities.

“Daarom is het toe te juichen als duurzaamheidsvraag-
stukken in ieders opleiding op een passende manier 
aan bod komen, zodat elke afgestudeerde in de toe-
komst een keuze kan maken of en hoe ze willen 
bijdragen aan de urgente vraagstukken. Bovendien 
vraagt de arbeidsmarkt steeds vaker om deskundigheid 
over duurzaamheidsthema’s. Dat vraagt om gerichte 
expertise, los van de vraag of elke student of scholier 
uit intrinsieke motivatie met deze vraagstukken is 
begaan.

D  
  

 
“Het is een goede stap dat de Radboud Universiteit 
nu handen en voeten geeft aan de ambitie om bij te 
dragen aan oplossingen voor urgente maatschappelijke 
problemen, door duurzaamheid een verplicht onder-
deel te maken van ieders studieprogramma. Dat is 
geenszins in strijd met de keuzevrijheid voor studenten, 
immers: universiteiten bepalen altijd al welke onder-
werpen aan bod komen in de opleidingen, en daarmee 
ook impliciet welke normen en waarden daarbij horen. 

“De aandacht voor de urgente vraagstukken betekent 
niet dat scholen en andere onderwijsinstellingen gaan 
voorschrijven hoe de toekomstige generaties in actie 
moeten komen. Maar ze kunnen wel onderdeel 
worden van de oplossing, door studenten aan te zetten 
om kritisch te re£ecteren en met het aanreiken van 
bruikbare kennis en inzichten om de problemen aan 
te pakken.”
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Elisabeth Hense
 DOCENT CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT 

“Ze bezitten vaak veel grond, zoals tuinen en begraaf-
plaatsen. Daar kunnen ze groene oases van maken.” 
Als mooi voorbeeld noemt Hense de Hof van Heden in 
Nijmegen. Hier heeft de Lourdeskerk een braakliggend 
stuk grond samen met vrijwilligers uit de buurt inge-
richt als biologische moestuin, compleet met insecten-
hotels en hergebruik van regenwater. “De tuin is een 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners geworden, de 
groenten worden gebruikt voor maaltijden voor kwets-
baren. Zo kun je groen dus mooi koppelen aan sociale 
doelen.” 
Een ander voorbeeld zijn kerken die samen met buurt-
bewoners schoonmaakacties in de wijk doen. “Deze 
aandacht voor duurzaamheid kan nieuw elan in paro-
chies en gemeenten brengen en ze zichtbaarder maken 
in de wijk.” 

SOLIDARITEIT
Hense en haar collega’s gaan 
de voorbeelden bundelen om 
andere kerken te inspireren. In 
de bundel zullen ze ook wijzen 
op het belang van samen-
werken met andere groene 
partners. “Uit mijn onderzoek 
blijkt dat kerken vaak als 
eilandjes werken en nog niet 
zo goed zijn in netwerken op 
dit gebied.” Duurzaamheid, 
zegt Hense de paus na, is een 
christelijke taak. Kerken 
kunnen daar in de liturgie 
aandacht aan besteden en zo hun achterban mobili-
seren. “Wij zijn allemaal medeverantwoordelijk om te 
komen tot een duurzamere wereld. Dat is niet alleen 
een kwestie van techniek, maar ook van ethiek en soli-
dariteit: in wat voor wereld willen we leven en wat is 
echt van waarde? In die zoektocht naar een nieuwe 
waardenbalans kunnen en moeten wij als theologen 
een rol spelen. Het gaat om het voortbestaan van 
onze planeet.” 

TIP: NEEM EEN 
GROENTEABON-
NEMENT BIJ EEN 
TUINPROJECT
“En word lid van 
Coöperatie Land van 
Ons. Die koopt boeren-
land op om dat samen 
met boeren duurzamer 
in te richten.” 

www.landvanons.nl

De mens is heerser over de natuur. Lees Genesis er maar 
op na. Theoloog Elisabeth Hense zucht. “Ja, daar is de 
ellende begonnen. De Bijbel is misbruikt als rechtvaardi-
ging voor uitbuiting van de aarde. Paus Franciscus geeft 
daar duidelijke kritiek op in zijn groene encycliek Laudato 
Si’. Hij onderstreept het belang van duurzaamheid.” 

Zorg voor de schepping, aldus de paus, omvat ook de 
zorg voor de armen en kwetsbaren. Dat is precies de 
insteek van een consortium van �nancieringsorgani-
satie ZonMw, waarvan Hense deel uitmaakt. “We 
doen onderzoek naar hoe een groene leefomgeving de 
fysieke, mentale en spirituele gezondheid van kwets-
bare mensen kan bevorderen.” 

HOF VAN HEDEN
Ook kerken kunnen meewerken aan zo’n gezonde 
omgeving. Op dit moment doet een derde dat ook al 
actief, blijkt uit enquêtes van Hense en collega’s onder 
katholieke parochies en protestantse gemeenten. 
Behalve zaken die elke burger kan doen, zoals kiezen 
voor fairtradeproducten, zonnepanelen en minder 
plastic, kunnen kerken nog breder werken. 

E   
   

RELIGIE

Elisabeth Hense (1957) | Studeerde 
theologie en filosofie in Nijmegen en 
Bonn | Publiceerde diverse boeken 
over maatschappelijk geëngageerde 
spiritualiteit. Zie ook: www.ru.nl/
groeneparochies
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Pascal 
Beckers

 HOOFDDOCENT PLANOLOGIE 

Een tentenkamp is voor  
sommigen een weekendje 
weg, voor anderen hun thuis. 
Om de integratie te bevorden 
ontwikkelden Pascal Beckers 
en José Muller-Dugic de 
Arabischtalige cursus Mosaic. 
Die aanpak blijkt bewezen 
effectief.

“Stel je het leven voor als een mooie gekleurde 
vaas”, zegt Muller-Dugic. “Valt die vaas kapot, 
dan kun je ’m proberen te herstellen, de scherven 
weggooien of iets nieuws van de scherven maken, 
zoals een gekleurd mozaïek. Zo is het ook met 
onze cursus. Daarmee ondersteunen we status-
houders om hun leven opnieuw vorm te geven.”
Dat is nodig, want deze groep kampt met 
problemen wat betreft mentale gezondheid en 
arbeidsmarktparticipatie. Muller-Dugic: “Soms 
ligt de oorzaak van mentale gezondheidspro-
blemen in oorlogs- of vluchttrauma’s, soms gaat 
het om postmigratiefactoren, zoals een langdurig 
verblijf in een azc en het lange wachten op een 
verblijfsvergunning. Dat heeft zijn weerslag op 
de participatie: hoe beter de mentale gezondheid, 
hoe groter de participatiekans. Andersom leidt 
meer participatie tot een betere mentale gezond-
heid. Mosaic richt zich daarom op beide 
aspecten.”
De cursus telt zes groepsbijeenkomsten en wordt 
volledig in het Arabisch gegeven. Rode draad is 
het delen van ervaringen rond thema’s als zinge-
ving, waarden, sociale contacten, sterke kanten 
en zelfzorg. Twee trainers leiden de bijeenkom-
sten: een met een achtergrond in de mentale 
gezondheidszorg en een ervaringsdeskundige, 
een voormalige vluchteling die inmiddels zijn of 
haar plek heeft gevonden. “De cursus maakt 
gebruik van kennis uit de positieve psychologie”, 
zegt Muller-Dugic. “Daarbij focussen 

we op versterking van het 
mentaal welbevinden. 
Dat past goed bij de deelne-
mers, voor wie het 
bespreken van psychische 
klachten vaak een taboe is.” 
De cursus is inmiddels 
gegeven in zes gemeenten, 
waaronder Arnhem en 

Nijmegen, en de resultaten stemmen hoopvol. 
Beckers: “De deelnemers zijn positief en zeggen 
dat de cursus goed aansluit bij hun behoeften. 
Ook hebben we indicaties dat hun zingeving 
en participatie positief zijn beïnvloed.” 
Muller-Dugic: “Deelnemers zijn meer tijd gaan 
besteden aan een stage of werkervaringsplaats en 
hebben meer vertrouwen dat ze een baan zullen 
vinden die aansluit bij hun opleidingsniveau 
en werkervaring.”
Beckers hoopt dat meer gemeenten Mosaic willen 
inzetten. “De aanpak is uniek. Het komt name-
lijk maar zelden voor dat zo’n cursus samen met 
de doelgroep wordt ontwikkeld én in de eigen 
taal wordt gegeven. Bovendien hebben we inten-
sief samengewerkt met ervaringsdeskundigen 
en partnerorganisaties als Vluchtelingenwerk, 
Pro Persona en gemeenten. Vanwege dat unieke 
karakter hebben we een ESF-prijs van de Europese 
Unie gekregen.” Muller-Dugic: “Bovendien heeft 
het RIVM middels een onafhankelijk erkennings-
traject vastgesteld dat Mosaic succesvol bijdraagt 
aan een gezonde leefstijl.”

DIVERSITEIT
TIP: VRAAG JE ELKE 
AVOND AF WAAR JE 
DANKBAAR VOOR BENT 
"Ook al heb je een moeilijke dag 
gehad, er is altijd ten minste één 
positieve gebeurtenis geweest. 
Door daarbij stil te staan, leer je 
positief waarnemen en draag je 
bij aan je mentaal welbevinden.
 Je zult dan bovendien bewuster 
op zoek gaan naar meer positieve 
ervaringen. Als je je ook nog 
afvraagt wat je zelf hebt bijge-
dragen aan die positieve gebeur-
tenis, zal dat ook je omgevings-     
controle versterken.”

José Muller-Dugic (Coevorden, 1986) | Studeerde klinische 
psychologie en sociale geografie aan de Radboud 
Universiteit | Ontwikkelde voor haar promotie de cursus 
Mosaic.

Pascal Beckers (Keulen, 1981) | Studeerde economie en 
international management aan de Universiteit Maastricht | 
Coördineert het Radboud University Network on Migrant 
Inclusion (RUNOMI), een universiteitsbreed netwerk voor 
migratie- en integratievraagstukken.

  José 
   Mu�er-Dugic 
 PROMOVENDUS PLANOLOGIE 
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Volg dan een van de lezingen 
n d o d e e s. p 

deze pagina vind je een selectie. 
Bekijk het hele programma via 
de QR-code of

RU.NL/RADBOUDREFLECTS | 024 361 55 55 | RADBOUD REFLECTS

AGENDA 

E    
  D

Getuigenis van Ronald Waterman 
| Maandag 24 januari | 20.00-
21.30 uur | Aula, Radboud 
Universiteit | i.s.m. Comité 4 en 
5 mei Nijmegen
Ronald Waterman was bijna tien jaar oud 
toen hij in het doorgangsgetto Theresien-
stadt arriveerde. In zijn getuigenis vertelt 
hij over zijn dagelijks leven en avonturen in 
Theresienstadt. Daarbij maakte de confron-
tatie met de ‘ontmenselijkte’ mensen van 
de transporten uit Auschwitz, die aan het 
eind van de oorlog Theresienstadt binnen-
kwamen, een onuitwisbare indruk op hem. 

D  V
Festival | Donderdag 27 januari | 
19.30-00.00 uur | De Vereeniging, 
Nijmegen
Wat zijn de verleidingen waar we dagelijks 
aan worden blootgesteld? De reep chocola-
de bij de kassa, bingewatchen, toch maar 
niet naar die sportschool gaan, sociale 
media, dating-apps, dat leuke, goedkope 
shirt, die mooie, verre reis. Waarom is het 
zo moeilijk om dat te doen waarvan je weet 
dat het goed is of zelfs beter? Kom naar 
dit kleine festival met lezingen, workshops 
en muziek, en denk verder over de ver-
leidingen die je niet kunt weerstaan. 

D    S   
Gesprek met cultuurwetenschap-
per Dan Hassler-Forest, sociaal-
wetenschapper Linda Duits en 
politicoloog Marcel Wissenburg | 
Maandag 7 februari | 20.00-21.30 
uur | LUX, Nijmegen

Star Trek blijft met drie lopende series en 
verschillende nieuwe series in het verschiet 
populair. Opvattingen over gelijkheid, socia-
le rechtvaardigheid en individuele vrijheid 
spelen een belangrijke rol.

     
D     A  

 
Conversation with psychologist 
Daniel Kahneman | Februari | 
20.00-21.30 uur | Nijmegen
Ruis is iets anders dan bias, maar kan even 
gevaarlijk zijn. Daarom is het belangrijk om 
meer inzicht te krijgen in waarom wij zo 
vatbaar zijn voor ruis bij het nemen van 
beslissingen, en wat we eraan kunnen doen. 
Daniel Kahneman is psycholoog en een 
belangrijke pionier op het grensvlak van 
psychologie en economie. Hij is auteur van 
de bestseller Ons feilbare denken, waarin 
hij de onder psychologen welbekende 
Dual Process Theory beschrijft. In 2002 won 
hij de Nobelprijs voor de Economie.

D  D  
Theater en gesprek over de 
betekenis van de dood|Maart 
| i.s.m. theatermaker en 
filosoof mm  inssen
De dood is onoverkomelijk en hij gaat ons 
allemaal aan. Ons hele leven staat de dood 
te wachten. Geeft onze sterfelijkheid zin aan 
ons leven? Bepaalt de dood deels onze iden-
titeit? Of is de dood zodanig het tegenover-
gestelde van het leven dat we haar niet kun-
nen denken en zij ook daarom geen invloed 
heeft? Kijk naar fragmenten van een voor-
s elling n e erm ker en filosoof mm  
Linssen over de dood en hoe met name 
Sartre en Heidegger hierover dachten. En 
luister tussendoor naar de gesprekken die 
wetenschappers voeren over de dood.

  
Lezing door politicoloog Andrej 
Zaslove en theoloog Mechteld 
Jansen | Dinsdag 1 februari | 
20.00-21.30 uur | Radboud 
Universiteit 
Of het nu gaat om de Verenigde Staten, 
Polen of Nederland: overal ter wereld lijkt 
een groeiende groep conservatieve chris-
tenen zich aangetrokken te voelen tot het 
rechts-populistisch gedachtegoed. Hoe 
kan dit? Als de kern van het christendom 
naastenliefde is, waarom dan stemmen 
op partijen die bijvoorbeeld het liefst zo 
min mogelijk vluchtelingen toelaten?



Yvonne van den Berg
 DOCENT BEHAVIOURAL SCIENCE INSTITUTE 

Scholen hebben de taak om de sociale veiligheid van 
leerlingen te waarborgen. Terecht, maar soms is dat 
makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig kunnen kleine 
ingrepen, zoals een andere tafelindeling, een wereld 
van verschil maken.

Als de coronacrisis één ding heeft bevestigd voor ont-
wikkelingspsycholoog Yvonne van den Berg is het dat 
mensen elkaars nabijheid nodig hebben om mentaal 
gezond te blijven. In haar promotieonderzoek ontdekte 
ze al dat kinderen elkaar aardiger gaan 
vinden als ze dicht bij elkaar zitten in 
de klas. Sindsdien doet Van den 
Berg onderzoek naar de dynamiek 
in klassen. “Natuurlijk is het 
belangrijk dat leerlingen goed in 
hun vel zitten”, stelt ze. “Wat ze 
op school meemaken kan grote 
impact hebben. 
En als ze zich niet goed voelen, kunnen 
ze niet zomaar weggaan. Hoe zorg je er 
als docent dan voor dat leerlingen een 
plek krijgen, letterlijk en �guurlijk?”

Monitoring is een eerste 
stap, zegt Van den Berg. 
“Laat leerlingen na de 
zomer    vakantie invullen wie 
ze aardig vinden en wie 
niet, zodat je direct een 
beeld hebt van de verhou-
dingen in de klas.” 

D     
  

  
Vervolgens kan de zitplaats van leerlingen verschil 
maken. “Om pesten helemaal op te lossen zijn er 
aparte programma’s, maar je kunt een gepest kind 
zich wellicht wel veiliger laten voelen door het een 
plek te geven naast bevriende leerlingen. En ook om 
leerprestaties te bevorderen, kan het helpen om be  -
vriende leerlingen bij elkaar te zetten.”

SUBTIELE HANDELINGEN
Van den Bergs onderzoek geeft leraren handvatten, 
maar er zijn geen gulden regels. “Die bevriende leer-
lingen kunnen tot betere leerprestaties komen, maar 
ze kunnen het ook veel te gezellig hebben en voor 
onrust zorgen.” Er spelen veel factoren mee waar-
door dé oplossing niet bestaat. “De ene docent 
plaatst drukke kinderen voorin om ze beter in de 

gaten te houden. De ander verspreidt ze meer 
om  dat het anders te veel energie kost en andere 
leerlingen te weinig aandacht krijgen.”

Zitplaatsen zijn één ding, maar er zijn veel 
meer subtiele handelingen die een groot 

verschil kunnen maken. De gezichtsuitdruk-
kingen van de leraar bijvoorbeeld of diens loop-

patronen. Het kan best zijn dat je on      -
bewust streng of boos kijkt en dat je leer-
lingen over het hoofd ziet. “Dat willen 
we ook onderzoeken, om het docenten 
en leerlingen gemakkelijker te maken. 
Uiteindelijk moet je het in een klas toch 
met elkaar doen.”Fonds via deze QR-code.

Yvonne van den Berg (Zevenaar, 1986) | Opgeleid en gepromoveerd 
(2015) aan de Radboud Universiteit. Sinds 2014 verbonden aan het 
Behavioural Science Institute.

SAMENLEVING

gezond te blijven. In haar promotieonderzoek ontdekte 
ze al dat kinderen elkaar aardiger gaan 
vinden als ze dicht bij elkaar zitten in 

En als ze zich niet goed voelen, kunnen 
ze niet zomaar weggaan. Hoe zorg je er 
als docent dan voor dat leerlingen een 
plek krijgen, letterlijk en �guurlijk?”

Van den Bergs onderzoek geeft leraren handvatten, 
maar er zijn geen gulden regels. “Die bevriende leer
lingen kunnen tot betere leerprestaties komen, maar 
ze kunnen het ook veel te gezellig hebben en voor 
onrust zorgen.” Er spelen veel factoren mee waar
door dé oplossing niet bestaat. “De ene docent 
plaatst drukke kinderen voorin om ze beter in de 

gaten te houden. De ander verspreidt ze meer 
om  dat het anders te veel energie kost en andere 
leerlingen te weinig aandacht krijgen.”

Zitplaatsen zijn één ding, maar er zijn veel 
meer subtiele handelingen die een groot 

verschil kunnen maken. De gezichtsuitdruk
kingen van de leraar bijvoorbeeld of diens loop-

patronen. Het kan best zijn dat je on
bewust streng of boos kijkt en dat je leer
lingen over het hoofd ziet. “Dat willen 
we ook onderzoeken, om het docenten 
en leerlingen gemakkelijker te maken. 
Uiteindelijk moet je het in een klas toch 
met elkaar doen.”

TIP: DRAAG BIJ AAN 
DIT ONDERZOEK
Doneer aan het Radboud 
Fonds via deze QR-code.
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Actievergadering van studenten 
in bezet collegezalencomplex, 

1980 / Foto: KDC

Bezetting van het 
Erasmusgebouw, 1993
Foto: Gerard Verschooten

Bezetting van de voormalige aula, 1972 / Foto: Nationaal Archief

“Het is wel een karaktertrek van de Radboud Universiteit dat er 
altijd een extra boodschap moet zijn, het bedrijven van weten-
schap is niet genoeg en dat is altijd zo geweest. Idealisme zit in de 
wortels van deze universiteit, maatschappelijke impact is zelfs de 
raison d’être. De stichters hebben de universiteit bijna honderd 
jaar geleden opgericht als katholiek centrum van wetenschap. Zij 
beschouwden een eigen universiteit als middel om katholieke 
jongeren te stimuleren tot een academische studie, ofwel om van 
katholieke boerenjongens en middenstandsdochters artsen, 
docenten en rechters te maken. De universiteit als instrument in 
de zogeheten katholieke emancipatie. 

  
    

 

RADBOUD TOEN EN NU

TIP: WORD DOCENT BIJ 
DE WEEKENDSCHOOL 
"De Weekendschool verzorgt een vierjarig 
lesprogramma in de weekenden voor basis-
schoolkinderen ter verbreding van hun horizon 
en hun latere beroepsperspectieven. Het gaat 
vaak om kinderen die nieuwsgiering zijn, maar
van huis uit weinig stimulans krijgen. De lessen 
worden verzorgd door vrijwilligers, met vaak 
aansprekende en bijzondere beroepen.”

Zie voor meer informatie:
www.imcweekendschool.nl.

“Eind jaren zestig was dit idealisme achterhaald en botsten de 
oude katholieke conventies op de snel opkomende linkse studen-
tenbeweging. Deze harde botsing was een belangrijke reden dat 
de universiteit een linkse reputatie kreeg. Nijmeegse studenten 
waren waarschijnlijk niet linkser dan die in bijvoorbeeld 
Amsterdam of Groningen, maar hier viel de radicale omslag van 
rooms naar rood, van heel erg katholiek naar fel marxistisch, veel 
meer op. Het had ook een zelfversterkend effect: door het rode 
imago trok Nijmegen activistische studenten. Schijnbaar moeite-
loos ruilden studenten hun vaak oppervlakkige katholieke geloof 
in voor een marxisme dat vaak even oppervlakkig was. Er waren 
saillante overeenkomsten: het opkomen voor de zwakkeren en 
minderbedeelden en een drang tot missioneren, bijvoorbeeld.” 

Acties in voormalige aula aan 
de Wilhelminasingel, 1980 / Foto: KDC
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MASSALER EN FANATIEKER 
“Het moet gezegd, Nijmeegse studenten waren massaler en fana-
tieker actief dan studenten van de meeste andere universiteiten, 
met uitzondering van Amsterdam. De linkse tegencultuur van de 
jaren zeventig, met bijvoorbeeld de vrouwenbeweging, de antikern-
wapenbeweging en later de kraakbeweging, was buiten Amsterdam 
nergens zo groot en divers als hier. 

”Nijmegen was, na de Tilburgse hogeschool, in 1969 de eerste 
Nederlandse universiteit met een studentenbezetting, eerder dan 
de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam. De aula werd bezet, 
studenten eisten vergaande democratisering en er werd gedreigd 
met ‘Parijse toestanden’, verwijzend naar de onlusten van mei 
1968 in de Franse hoofdstad. Het doel was afbraak van de absolute 
macht van de hoogleraren en medezeggenschap voor alle gele-
dingen. Al snel eisten studenten ook de benoeming van marxisti-
sche docenten. Tussen 1969 en 1975 was het elk jaar wel raak met 
bezettingen en acties. Kort na de eerste acties in 1969 viel de 
studentenbeweging echter uiteen in diverse linkse richtingen, die 
elkaar theoretisch bestreden. Daarnaast richtten veel studenten 
het vizier op de maatschappij, en minder op de universiteit. Vooral 
door de inbreng van studenten kwam de tegencultuur in de stad 
tot bloei, met tal van activistische clubs en hooggestemde idealen. 
“Na het midden van de jaren zeventig vervluchtigde de revolutio-
naire geest. Af en toe stak die nog de kop op, maar nooit meer 
zoals in de hoogtijdagen van de studentenbeweging in 1969. 

Goed speurend zie je hier en daar op de universiteit nog wel 
restanten van die jaren. Neem de ANS, een verre nazaat van het 
fameuze NUB (Nijmeegs Universiteitsblad), dat de spreekbuis van 
de studentenbeweging was en landelijke bekendheid genoot. 
Ook de hedendaagse overlegstructuur op centraal, facultair en 
afdelingsniveau draagt – minimale – sporen van de democratise-
ring van toen. En centra als Development Studies, Radboud 
Gender & Diversity Studies, het Centre for International Con£ict – 
Analysis & Management vinden hun oorsprong in de cultuurom-
slag van rond 1970. Ook heeft de universiteit nog altijd aandacht 
voor emanciperende minderheden, de oprichting indachtig.” 

Jan Brabers (Tiburg, 1959) | opgeleid aan de 
Radboud Universiteit en het European University 
Institute in Florence | Gepromoveerd in Nijmegen 
| Is sinds 1991 aan de universiteit verbonden 
als universiteitshistoricus | Schreef onder meer 
Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar 
Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998 
en geschiedenissen van de faculteiten rechts-
geleerdheid en medische wetenschappen. 

Jan Brabers
 ONDERZOEKER EN UNIVERSITEITSHISTORICUS 

Studenten bezetten de aula, 1990
Foto: Gerard Verschooten

Piersonrellen 
vanwege omstreden 
huizensloop in 
de Nijmeegse 
binnenstad, 1981
Foto: KDC

Bezetting van de aula aan 
de Comeniuslaan, 1992

Foto: Gerard Verschooten

Radboud Universiteit en het European University 
Institute in Florence | Gepromoveerd in Nijmegen 
| Is sinds 1991 aan de universiteit verbonden 

historicus | Schreef onder meer 
Proeven van eigen cultuur. Vijfenzeventig jaar 

-

Jan Brabers
 ONDERZOEKER EN UNIVERSITEITSHISTORICUS 
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Erika Manders
 DOCENT BIJ HET DEPARTEMENT GESCHIEDENIS 

     Dennis Jussen
 LEERKRACHT BIJ SAAM-SCHOLEN OSS 

Wat jammer dat de Nijmeegse geschiedenis zo weinig 
zichtbaar is, verzuchtten historici Erika Manders en 
Dennis Jussen begin 2020 tijdens een koffiepauze. Krap 
twee jaar later verschijnen in het centrum van Nijmegen 
de eerste zogeheten Waalpaintings, gebaseerd op 
verhalen die de historici hebben verzameld. “Er staat 
altijd wel iemand te kijken.”

Natuurlijk, het bombardement in 1944 heeft veel 
weggevaagd, maar de beperkte zichtbaarheid van 
het Nijmeegse verleden heeft meer oorzaken. “De 
Valkhofburcht, eind achttiende eeuw afgebroken, had 
best gerestaureerd kunnen worden, maar de provincie 
zat in geldnood en aan de verkoop van de stenen kon 
nog wat worden verdiend. Onder het Valkhof lag 
bovendien ooit de oudste Romeinse stad [genaamd 
Oppidum Batavorum, red.], maar die is platgebrand.”
Na extra brainstormen kozen 
Manders en Jussen streetart als 
medium om de Nijmeegse 
geschiedenis te verbeelden. “Zo 
presenteer je niet alleen het 
verleden op toegankelijke wijze, 
maar knap je ook plekken met 
een verpauperde sfeer op.” De 
Waalpaintings komen op locaties 
waar de historische verhalen zich 
afspeelden.

WIJNFONTEIN
Op basis van de canon van Nijmegen, een overzicht 
van vijftig verhalen uit de stadsgeschiedenis, selec-
teerden Manders en Jussen vijftien thema’s voor de 
Waalpaintings. “We willen geen eenzijdig beeld van 
het verleden schetsen en dat is soms best puzzelen, 
aangezien de geschiedenis lange tijd werd geschreven 
door witte mannen. Daarom besloten we om als eerste 

het verhaal van de tiende-eeuwse keizerin 
Theophanu te vertellen. Als twintiger bestuur   de 
ze een groot deel van West-Europa en ze kwam 
meermaals in Nijmegen.”
Jussen en Manders verzamelen de verhalen om de 
kunstenaars van input te voorzien. “Neem de Waal-
painting over de Vrede van Nijmegen in het Kerkegasje 
bij de Burchtstraat: op de Grote Markt zou een wijn-
fontein hebben gestaan; de gezant van de Duitse keizer 
strooide er met geld. In 1678 was Nijmegen voor even 
het centrum van Europa en dat komt in de Waal-
painting heel mooi tot uiting.”

MOOIER CENTRUM
Voor 2022 staan er ten minste drie Waalpaintings op 
de planning: over de Vierdaagse, Nijmegen als ‘Rand -
stad van Romeins Nederland’ en een schildering over 

Hendrik VII, de koning die 
Nijmegen in 1230 stadsrechten 
verleende. “Daarnaast zijn we bezig 
met bordjes met QR-codes en een 
website met meer informatie over 
iedere schildering.” Uiteindelijk 
mikken Jussen en Manders op een 
wandelroute met audiotour langs 
alle Waalpaintings. “Maar dat is 
toekomstmuziek. Ons voornaamste 
doel is om de Nijmeegse geschie-
denis in beeld te brengen en het 
centrum iets mooier te maken.” Tot 

nu toe lijkt dat te lukken. “Als je langs de schilderingen 
loopt, staat er altijd wel iemand te kijken.”

TIP: DRAAG BIJ AAN DE 
WAALPAINTING OVER 
DE VIERDAAGSE 
Doneer dan aan 
het Radboud 
Fonds via deze 
QR-code.

GESCHIEDENIS

  
  

  

Erika Manders (Hunsel, 1980) | Studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, 
gevolgd door een promotieonderzoek aan 
de Radboud Universiteit

Dennis Jussen (Kerkrade, 1993) | Afgestudeerd 
(cum laude) en gepromoveerd aan de Radboud 
Universiteit | Is sinds 2021 werkzaam als 
basisschooldocent | Oprichter van De 
Tijdmachine, een bureau voor Erfgoededucatie. 
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Sharon Unsworth

Sharon Unsworth (Preston, Engeland, 1974) |Op       geleid 
aan de Universiteit Utrecht | Startte in 2017 samen 
het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek het 
Kletskoppen kindertaalfestival.

 HOOFDDOCENT CENTRE FOR LANGUAGE STUDIES 

Taalwetenschapper Sharon Unsworth onderzoekt welke factoren 
bijdragen aan een succesvolle meertalige taalontwikkeling bij 
kinderen. Ze is gedreven om die kennis door te geven aan ouders, 
leerkrachten en beleidsmakers.

Unsworth kreeg vorig jaar van de juf te horen dat haar zoontje 
het op school prima deed, maar dat hij wel consequent ‘been’ 
voor tafelpoot zei. Als je weet dat de van origine Britse Unsworth 
en haar Nederlandse man hun kinderen meertalig opvoeden, is 
duidelijk waar dat vandaan komt: van het Engelse leg. Talen 
be   ïnvloeden elkaar en meertalige kinderen zeggen dingen soms net 
anders dan eentalige kinderen. Dat zie je op woordniveau, maar 
ook in zinsconstructies. Zo zei Unsworths zoontje pas: There come 
a lot of monsters to my house. “Het is grammaticaal en te begrijpen, 
maar een eentalig Engels kind zou dat niet zo zeggen.” 
Onderzoek naar meertaligheid is niet alleen wetenschappelijk 
gezien interessant, het levert ook cruciale kennis op voor het 
onderwijs. In Nederland spreekt naar schatting een derde van 
de kinderen in de basisschoolleeftijd thuis een andere taal. Maar 
het basisschoolonderwijs is vooral ingericht op eentaligen, ziet 
Unsworth. “Terwijl de kennis van een andere taal – of dat nu 
Engels, Turks of Grieks is – kan worden ingezet om beter 
Nederlands te leren. Nu wordt eigenlijk gezegd: laat de helft van 
jou maar achter bij de voordeur. En dat is heel jammer. Een beter 
begrip van meertaligheid helpt leerkrachten om de taalontwikke-
ling van een kind goed te ondersteunen.”

SPEELSE TAALADVIEZEN
Unsworth geeft al jaren workshops en lezingen over meertaligheid 
aan ouders en leerkrachten. “Onderzoek doen is interessant, maar 
dat vertalen naar iets nuttigs voor ouders en leerkrachten vind ik 
het allerleukst.” Samen met collega’s heeft Unsworth het kinder-
taalfestival Kletskoppen opgericht, waar onderzoekers op een 
speelse manier aan kinderen en ouders laten zien hoe taal werkt. 
Het is het eerste en enige kindertaalfestival van Nederland. In 
2019 ontstond als spin-off de inmiddels zeer goed beluisterde 
podcast Kletsheads.
De gouden combinatie van ervaringsdeskundige en wetenschapper 
maakt van Unsworth een geloofwaardig adviseur. “Ik krijg veel 
dankbare mailtjes van mensen: ‘Wat ben ik blij dat ik jou heb 
ontdekt!’ of: ‘We zijn verlost van onze angst en twijfels!’ Dat is 
natuurlijk heel �jn om te horen. Maar het laat ook zien dat er nog 
veel werk aan de winkel is voordat onze samenleving meertalig-
heid als iets normaals ziet, wat het ook is, en voordat alle vormen 
van meertaligheid gelijkwaardig gewaardeerd worden.”

TAAL

LUISTERTIP: DE PODCAST 
KLETSHEADS 
“Hierin behandel ik op een begrijpelijke 
manier vragen van ouders en leerkrachten 
over de taalontwikkeling van meertalige 
kinderen. Te vinden in je favoriete 
podcast-app.”

De volgende editie van het Kletskoppen 
kindertaalfestival is op 6 maart 2022.
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Roy O�en
 HOOGLERAAR KLINISCHE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE 

LUISTERTIP: AANDACHT 
VOOR DE PERSOON  LIJKE 
VERHALEN
“Wat ik heb geleerd bij Pluryn kun je 
doortrekken naar de hele samenle-
ving: zet mensen niet weg in een 
hokje, maar blijf oog houden voor elk 
individueel verhaal. Zo kunnen we 
meer begrip hebben voor elkaar in 
de samenleving.”

Roy Otten zet zich in voor jongeren met probleemgedrag. 
“Ze zitten in een levensfase waarin veel gebeurt. Ik wil 
begrijpen waarom sommigen gaan blowen of drinken, 
en anderen niet.”

De problemen waar de jeugdzorg momenteel mee 
kampt, zitten Roy Otten hoog: de organisatie ervan, 
de �nanciering, lange wachtlijsten, én de jongeren die 
van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. De hoog-
leraar doet onderzoek naar 
complex probleemgedrag en 
middelengebruik bij jongeren 
en (jong)volwassenen. Zij 
zitten in een kwetsbare levens-
fase die hem al jaren fasci-
neert. “Waarin jongeren een 

eigen identiteit ontwikkelen, nieuwe dingen ont-
dekken, en zich meer losmaken van hun ouders.”

Vaak gaat het goed, maar sommige jongeren krijgen 
verkeerde vrienden, stoppen met school of komen in 
aanraking met drugs. Welke kant het dubbeltje op 
valt, wordt bepaald door een samenspel van factoren, 
zoals persoonlijkheid, omgeving en genen. Voor een 
goed begrip van dit samenspel zijn grote datasets 
beschikbaar, maar Otten luistert ook naar de persoon-
lijke ervaringen. Die leerde hij kennen toen hij werkte 
bij zorginstelling Pluryn. “Je krijgt dan ineens zicht 
op de verhalen achter de cijfers.”

Om een diagnose te stellen en de effectiviteit van 
de zorg te monitoren, moeten jongeren vaak gestan-
daardiseerde vragenlijsten invullen. Otten merkte in 
de praktijk dat jongeren die lijsten vaak als irritant 
ervaren, omdat ze niet goed aansluiten op individuele 
problemen. Daarnaast zijn klachten vaak grillig en 
dynamisch. Volgens Otten is een meer persoons-
gerichte aanpak nodig.

PROTOCOLLEN EN PAPIERWERK
Samen met collega’s, cliënten en zorgprofessionals 
ontwikkelde hij de app IamYu, die de precieze proble-
matiek in kaart brengt en laat zien hoe klachten zich 
ontwikkelen in de tijd. “De app doet niet alleen meer 
recht aan het unieke karakter van iedere jongere, maar 
ook aan de dynamiek van de problematiek.” De app 
levert ook een bijdrage aan de geschetste problemen 
in de jeugdzorg, omdat jongeren dankzij de persoons-
gerichte aanpak sneller de zorg kunnen krijgen die 
ze nodig hebben. “De zorg wordt effectiever als je 
van meet af aan beter aansluit op de ervaren proble-
matiek van die ene persoon.” 
Maar er is meer nodig, erkent de ontwikkelings-
psycholoog. “Zorgprofessionals zijn vaak gepassio-
neerde mensen die goed weten wat de juiste zorg kan 

zijn. Maar die kunnen ze vaak 
onvoldoende geven omdat ze 
vastzitten in protocollen en 
omkomen in het papierwerk. 
Dat moet echt veranderen! 
Ik zou graag zien dat de over-
heid meer vertrouwen heeft in 
instellingen en de mensen die 
daar werken. De juiste mensen 
zouden moeten bepalen wat de 
juiste zorg is.”

‘De juiste 
mensen moeten 
bepalen wat de 

juiste zorg is’
bepalen wat de 

juiste zorg is’
bepalen wat de 

Roy Otten (Zevenaar, 1974) | Opgeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam | 
Promoveerde aan de Radboud Universiteit | Was onder meer werkzaam als hoofd 
research & development bij zorginstelling Pluryn | Is sinds dit jaar hoogleraar aan 
de Radboud Universiteit.

GEDRAG

32 RADBOUD MAGAZINE 70



Bas Bloem
 HOOGLERAAR NEUROLOGIE 

Bij muizen is ontdekt dat deze stoffen de 
substantia nigra aantasten, de zwarte stof 
in je hersenstam, waardoor je hersenen 
niet meer optimaal functioneren. Bij 
testen met muizen wordt echter alleen 
gekeken of de muis in leven blijft, of hij 
geen tumoren ontwikkelt en of hij vrolijk 
rond blijft huppelen. Dat laatste doet die 
muis nog steeds, ook als de substantia 
nigra reeds ernstig is aangetast. Dus daar 
wordt niet goed naar gekeken. Daarbij 
gebruiken boeren vaak niet één product, 
maar een cocktail. Dus een middel kan 
op zich onschuldig zijn, maar in combi-
natie met een ander middel buitenge-
woon schadelijk.

“Bij onderzoek in Nederland zijn 
sporen van bestrijdingsmiddelen 
teruggevonden op de keukentafel 
en in luiers van baby’s. In super-
markten in ons land blijkt dat er 

in een groot aantal producten sporen 
van bestrijdingsmiddelen te 
vinden zijn. Dat maakt de situ-
atie alarmerend. Parkinson is 
op dit moment de snelst groei-
ende hersenziekte, en als we 
niet heel snel onze manier van 
voedselproductie aanpassen, 
wordt dit een wereldwijd 
gezondheidsprobleem. 
Bovendien kan het iedereen 
overkomen, ook in toenemende 
mate jonge mensen. Gelukkig 
zijn er allerlei manieren om je 
tegen parkinson te beschermen. 
Een mediterraan dieet met veel 
verse groente en weinig vlees 
is er een van. Wat ook helpt, is 
veel bewegen en sporten.”

TIP: DRAAG BIJ AAN DIT 
ONDERZOEK
Doneer aan het 
Radboud Fonds 
via deze QR-code. 

Begin volgend jaar 
is Bas Bloem te be  -
luisteren in de podcast De 

eflector  waarin i  ertelt o er 
zijn onlangs verschenen boek 
De parkinson  pandemie. Een recept 
voor actie et coauteur orrit o  
Poiesz Uitgevers).

Jarenlang richtte parkinson-specialist Bas 
Bloem zich met tomeloze energie op het 
behandelen van die ziekte. Maar meer en 
meer heeft hij het accent verlegd naar 
preventie. “Of je de ziekte krijgt wordt voor 
vijf tot tien procent bepaald door genetische 
factoren, voor de rest door de omgeving.” 

“Samen met mijn Amerikaanse collega Ray 
Dorsey onderzocht ik de Global burden of 
disease, waarin doodsoorzaken als gevolg 
van ziekte worden bijgehouden. Daaruit 
blijkt dat na correctie voor veroudering de 
groei bij nagenoeg alle ziekten – virusuit-
braken als Covid uiteraard uitgezonderd – 
gelijk blijft, maar dat het aantal bij 
parkinson explosief stijgt. Verder vonden 
we een schrikbarend verband met bestrij-
dingsmiddelen en luchtverontreiniging. 
In een land als China, dat in sneltreinvaart 
industrialiseert, is de groei van parkinson 
een heel groot probleem. Ook zagen we 
dat onder boeren de kans op parkinson 
zo’n tweeënhalf keer groter is, wat heeft 
te maken met het gebruik van bestrijdings-
middelen. Dat treft niet alleen de boeren 
zelf, maar ook direct omwonenden. Vooral 
de inmiddels verboden Paraquat en 
Rotenon zijn berucht. Ook Roundup is 
verdacht vanwege de aanwezigheid van 
glyfosaat. Dit middel wordt door particu-
lieren nog steeds gebruikt voor het schoon-
maken van hun stoepje. 
“Uiteraard worden deze middelen onder-
zocht voor ze worden toegelaten. Maar juist 
daar gaat het fout. 

‘Parkinson wordt 
wereldwijd 

gezondheids-
wereldwijd 

gezondheids-
wereldwijd 

probleem’
gezondheids-

probleem’
gezondheids-

Bas Bloem (Voorburg, 1967) | Studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit Leiden | Stond 
in 2002 aan de wieg van het Parkinson Centrum 
Nijmegen (ParC) | Oprichter (in 2004, samen met 
Marten Munneke) van ParkinsonNet, een landelijk 
netwerk van zo’n drieduizend zorgverleners.

GEZONDHEID

natie met een ander middel buitenge
woon schadelijk.

“Bij onderzoek in Nederland zijn 
sporen van bestrijdingsmiddelen 
teruggevonden op de keukentafel 
en in luiers van baby’s. In super
markten in ons land blijkt dat er 

in een groot aantal producten sporen 

TIP: DRAAG BIJ AAN DIT 
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Tineke Strik
 HOOGLERAAR BURGERSCHAP EN MIGRATIERECHT 

FILMTIP: SHADOW GAME 
(2021, ELS VAN DRIEL EN 
EEFJE BLANKEVOORT)
“Een met prijzen overladen 
documentaire over jongeren die 
jarenlang proberen de Europese 
Unie in te reizen. Je ziet hun 
leed, hun dilemma’s, maar ook 
de veerkracht die veel jonge 
vluchtelingen eigen is.”

Vreemdelingen worden net zo hard aangepakt als toeslagenouders, vindt hoog-
leraar Tineke Strik. “Er is geen oog voor de menselijke maat.”

De bescherming van vluchtelingen is hard nodig, zo stellen Strik en haar 
collega’s van het Centrum voor Migratierecht in een recente publicatie in 
het Nederlands Juristenblad. In ‘Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht’
trekken ze een parallel tussen het vreemdelingenrecht en de toeslagen-
affaire. Als vreemdelingen niet of niet op tijd bepaalde gegevens doorgeven, 
zoals een inkomenswijziging, worden ze direct bestempeld als fraudeur, 
met ingrijpende consequenties, legt Strik uit. Ook moeten asielzoekers 
aan strenge eisen voldoen als het gaat om het aanleveren van documenten. 
“Maar vaak kunnen mensen daarvoor niet meer aankloppen bij de auto-
riteiten van hun land van herkomst. Zo’n asielrelaas krijgt dan direct het 
stempel ‘ongeloofwaardig’ en het asielverzoek wordt afgewezen. Mensen 
raken echt in de problemen.”

Het is zomaar een greep uit talloze voorbeelden die laten zien hoe migranten 
en asielzoekers – net als de slachtoffers van de toeslagenaffaire – de dupe 
zijn van het wantrouwen van de overheid en onredelijke en spijker  harde 
regelgeving. “Er wordt onvoldoende rekening gehouden met persoonlijke 
omstandigheden van migranten. De menselijke maat is verdwenen.”

VERMALEN DOOR BUREAUCRATIE EN OVERHEID
De publicatie van de migratierechtdeskundigen is dit jaar gehonoreerd met 
de Hermesdorfprijs, de jaarlijkse onderscheiding van de universiteit voor 
onderzoekers met een grote maatschappelijke impact. Strik: “We willen 
laten zien dat onze omgang met vreemdelingen niet in lijn is met het 
Europees recht én tot ongeziene individuele consequenties leidt. Onze 
boodschap is: leer nou van die toeslagenaffaire hoe je met vreemdelingen, 
asielzoekers en andere mensen om zou moeten gaan. En zorg dat het beleid 
menselijk en evenredig is.” Strik is gedreven om te laten zien hoe beleid en 
wetgeving soms onredelijk uitpakken voor mensen. “De wortels van die 
gedrevenheid liggen misschien in mijn tijd als juridisch medewerker bij een 
jongerenadviescentrum in Amsterdam. Daar zag ik hoe kwetsbare jongeren 
werden vermalen door bureaucratie en beslissingen van de overheid. Dat 
raakte me heel erg. Maar ook bij mijn werkbezoeken leer ik steeds weer 
wat de effecten zijn van regels, en van niet-naleving van regels.”

Ook het Europese asielbeleid, of beter: het gebrek aan overeenstemming 
tussen landen daarover, pakt slecht uit voor mensen, zegt Strik verontwaar-
digd. De pushbacks van migranten aan de Europese buitengrenzen zijn het 
gevolg van onenigheid binnen de EU over de opvang van vluchtelingen. 
Nu worden landen aan de buitengrenzen verantwoordelijk gehouden, 
zoals Griekenland en Polen. En die grenslanden houden mensen steeds 
meer met harde hand buiten de deur. “Dat is een rechtstreekse schen-
ding van mensenrechten en het Europees recht.”

RECHT

Tineke Strik (Alphen, 1961) | Opgeleid en gepromoveerd 
aan de Radboud Universiteit | Is sinds 2019 namens 
GroenLinks lid van het Europees Parlement | Was eerder 
wethouder in Wageningen en lid van de Eerste Kamer.
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POLITIEK

De Radboud Universiteit heeft allerlei experts 
op het gebied van democratie. Anita van 
Rootselaar en Wim de Jong van het Demo-
cratisch Laboratorium bundelen en ver-
spreiden de kennis. “Ervaren van politieke 
processen kan voor extra begrip zorgen.”

De Jong en Van Rootselaar brengen de 
expertise over democratie onder meer voor 
het voetlicht met een lezingenreeks, een 
podcast en het educatieve democratiespel 
Demos. Zo bereiken ze zeer uiteenlopende 
groepen in de samenleving: van bedrijven 
en gemeenteraden tot docenten en stu-
denten. “We proberen bij te dragen aan 
burgerschapsvorming, mensen inzicht te 
geven in hoe een democratie werkt”, 
vertelt Van Rootselaar. 

Inzicht in het functioneren van een 
demo  cratie is geen overbodige luxe in 
een land waar het vertrouwen in de poli-
tiek de laatste maanden keldert. “Je ziet 
mensen echt afhaken”, stelt De Jong. 
Demos kan het begrip vergroten. In het 
spel spelen de deelnemers het Nederlandse 
volk. Er komen verschillende problemen 
op tafel, zoals de verhoging van de AOW-
leeftijd of de invoering van een dienst-
plicht, en de groep probeert tot oplos-
singen te komen. De belangen lopen 
uiteen en dus moeten de spelers compro-
missen sluiten of op een andere manier 
tot een akkoord komen. 

ONTEVREDENHEID HOORT ERBIJ 
“Door het democratiespel te spelen, 
ervaar je hoe politieke processen werken 
en welke moeilijkheden er zijn”, zegt 
De Jong. “Zo snap je beter hoe bepaalde 
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  Anita van Rootselaar
 MEDEWERKER DEMLAB 

Wim de Jong
 MEDEWERKER DEMLAB 

  
  

 

besluiten tot stand komen en waarom niet 
alles perfect gaat in een democratie.” Van 
Rootselaar: “Het kan draagvlak creëren en 
misschien stimuleert het mensen zelfs om 
politiek actief te worden. Dat is bijvoor-
beeld van belang in kleine gemeentes.”
Een centrale vraag in de projecten van 
De Jong en Van Rootselaar is in hoeverre 
de democratie onder druk staat. “In prin-
cipe staat er altijd druk op de democratie”, 
zegt Van Rootselaar. “Ontevredenheid 
hoort bij een democratie. Als die ontevre-
denheid er niet is of niet mag zijn, leef je 
in een totalitaire samenleving. De vraag is: 
hoeveel onvrede is gezond? En vergeet niet: 
het is nog veel gevaarlijker als de ontevre-
denen zwijgen, en onzichtbaar worden.”

De Jong maakt zich meer zorgen dan toen 
hij als wetenschapper begon. “Als historicus 
relativeer je bepaalde ontwikkelingen vaak 
sneller, maar met de botsingen die we de 
laatste jaren zien, vraag ik me af: hoeveel 
druk kan een democratie aan en wat zijn 
de noodzakelijke voorwaarden voor een 
democratische samenleving?” Van 
Rootselaar: “Juist nu leer je veel over de 
werking van een democratie. Dat maakt 
ons werk heel interessant.”

Wim de Jong (Asperen, 1982) | Opgeleid als historicus 
(Universiteit Utrecht) en filosoof (Radboud Universiteit) 
| Promoveerde in 2014 aan de Radboud Universiteit.

Anita van Rootselaar (Wageningen, 1983) | Studeerde 
journalistiek aan de Hogeschool Utrecht, liberal arts & 
sciences aan de Universiteit Utrecht | Deed een 
onderzoeksmaster politieke filosofie aan de Radboud 
Universiteit.

TIP: DEMOS-LEZINGEN 
Een drieluik lezingen in samenwerking 
met debatcentrum De Balie in 
Amsterdam. De lezingen zijn terug 
te zien via tinyurl.com/2p8zbuhn
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Ronald Tinnevelt
 HOOGLERAAR RECHTSFILOSOFIE.  

EES I  S I E  A S 
E RIG  I G  D   

“Wat is rechtvaardigheid? En hoe 
richten we onze samenleving op een 
rechtvaardige manier in? Over die 
vragen is veel geschreven. Toch 
bestaat er maar weinig uitdagend en 
voor een breder academisch publiek 
toegankelijk leesmateriaal. Het boek 
van Harvard-professor Michael 
Sandel is niet nieuw, maar wel blij-
vend interessant om te lezen.”

In het Nederlands vertaald als 
Rechtvaardigheid. Wat is de juiste 
keuze? (Ten Have, 2015). De 
colleges die de aanleiding vormden 
voor het boek zijn ook online te 
bekijken: www.justiceharvard.org/
justicecourse/.

“Als filosoof ben ik gefascineerd door de vraag wat een 
rechtvaardige samenleving inhoudt." Aldus Ronald 
Tinnevelt, sinds dit jaar hoogleraar Rechtsfilosofie aan 
de Radboud Universiteit.

“Maatschappelijke ontwikkelingen bieden verschillende 
manieren om hierover na te denken. Zo doe ik onder 

andere onderzoek naar 
autonomie en instemming. 
Dat speelt in allerlei levens-
domeinen een rol: orgaan-
donatie, levensbeëindiging, 
de strafbaarstelling van 
verkrachting. Het idee van 
instemming bepaalt in 
wetgeving steeds sterker de 
grenzen van de overheids-
macht: waar wij instem-
men, heeft de overheid een 
legitieme reden om dwin-
gend op te treden. Waar 
die instemming ontbreekt, 
is die legitimatie er niet. 
Maar wanneer is er sprake 
van instemming? Moet die 
verbaal worden gegeven 
of non-verbaal? En wat 
gebeurt er als je je bedenkt? 
Ik onderzoek de relatie 
tussen instemming en auto-
nomie enerzijds en wet-
geving anderzijds, 

op zoek naar een normatief-juridisch concept 
dat we in de verschillende domeinen kunnen 
gebruiken.
“Daarnaast bestudeer ik samen met collega’s de 
vraag naar een rechtvaardige samenleving via 
onderzoek naar de weerbaarheid van onze rechts-
staat. Ik onderzoek wat een rechtsstaat weerbaar 
maakt of juist ondermijnt. 

De rechtsstaat is immers een kwetsbaar gebouw, dat 
voortdurend gestut moet worden; niet alleen door po-
litici en juristen, maar ook door burgers. In Polen en 
Hongarije zie je hoe snel een rechtsstaat uitgehold kan 
worden. Dat zijn weliswaar prille democratieën die niet 
de stabiliteit hebben die wij in Nederland kennen. 
Maar de toeslagenaffaire en andere integriteitskwesties 
laten zien hoe wankel ook onze rechtsstaat kan zijn. 
Het is naïef om te denken dat de huidige juridische 
en politieke instituties vanzelf eeuwig zullen blijven 
bestaan.
“Voor goed onderhoud van de rechtsstaat zijn enerzijds 
regelgeving en instituties van belang, anderzijds een 
rechtsstatelijk besef. We kunnen ons niet enkel op 
regelgeving en instituties richten. Dat formele systeem 
moet worden gedragen door een besef van het belang 
van de rechtsstaat en de dragende beginselen ervan. 
Anders kun je een prachtig bouwwerk hebben, maar 
dan zakt het toch in elkaar.
“Als wetenschapper zal ik niet snel actief publiekelijk 
stelling nemen over de meest rechtvaardige inrichting 
van de samenleving. Dat impliceert meestal een 
persoonlijke opvatting over wat die samenleving recht-
vaardig maakt en dan kom je al snel bij politieke over-
tuigingen. Ik wil als wetenschapper mijn persoonlijke 
opvattingen en overtuigingen niet laten meewegen. 
Via onderwijs, lezingen en artikelen hoop ik 

mensen echter wel aan 
te zetten daar zelf over 
na te denken, en de 

rechtsstaat wellicht 
mede vorm te geven. 
Zo draag ik hopelijk 
een steentje bij aan 
een iets rechtvaar-
diger samenleving.”

‘De rechtsstaat 
moet voortdurend 

gestut worden’

Ronald Tinnevelt (Nijmegen, 1971) | Studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen 
en wijsbegeerte | Was verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU 
Leuven en als visiting scholar aan Harvard University en Stanford University. 

RECHT
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TIP: DRAAG BIJ AAN EEN 
KINDERPLANETARIUM 
IN NAMIBIË
Help mee om de kinderen in Namibië 
te inspireren en draag bij aan een 
mobiel planetarium. 
Doneer aan het 
Radboud Fonds 
via deze QR-code. 

Sterrenkundige Marc Klein Wolt werkt met 
collega’s wereldwijd aan de komst van een 
radiotelescoop in Namibië. En daar moet 
het niet bij blijven. “Ik probeer iets te vinden 
waar iedereen beter van wordt.”

Sterrenkundigen van de Radboud 
Universiteit en hun collega’s in het Event 
Horizon Telescope (EHT) consortium – dat 
in 2019 verantwoordelijk was voor de eerste 
foto van een zwart gat – dromen van een 
radiotelescoop in Namibië. Die maakt het 
wereldwijde netwerk van telescopen 
robuuster en daarmee de meetresultaten 
betrouwbaarder.
Vanaf het eerste moment dat Radboud-
astronomen Marc Klein Wolt en Heino 
Falcke over de Africa Millimetre Telescope 
(AMT) nadachten, vroegen ze zich af: hoe 
zorgen we dat Namibië hier voordeel van 
heeft? Klein Wolt: “Als zo’n telescoop er 
komt, gebruikt het EHT-consortium die 
maar een deel van de tijd. Ons idee was: 
hoe kunnen wetenschappers in Namibië 
er de rest van de tijd eigen onderzoek mee 
doen?”

UNAM gelieerde ziekenhuis kampte door 
corona met een tekort aan beademings-
apparaten. Klein Wolt regelde persoonlijk 
het transport van vier overtollige apparaten 
uit het Radboudumc naar het getroffen land.

WE WANT TO BE ASTRONOMERS TOO!
Klein Wolt, van nature al enthousiast, 
krijgt duidelijk nóg meer energie van dit 
project. “Het is zo inspirerend om te 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
een land. Dat je niet alleen zegt: wij willen 
graag een telescoop, daar kunnen jullie 
ook je voordeel mee doen, regel het maar. 
Ik praat met wetenschappers, boeren, 
mensen in de regering, bedrijven. Ik ben 
steeds op zoek naar de vermenigvuldiging 
en probeer iets te vinden waar iedereen 
beter van wordt.” 

In 2019 bezochten Radboud-sterren-
kundigen, samen met Namibische partners, 
kinderen in het basisonderwijs met een 
mobiel planetarium. Klein Wolt was daar 
zelf ook bij en werd getroffen door het 
enthousiasme van de schooljeugd. 
“Zo mooi. Komt er een stel kinderen op je 
afgerend: ‘Are you the astronomer? We want 
to be astronomers too!’ Dat enthousiasme, 
dat was ons doel. Maar dan moet het wel 
mogelijk zijn voor kinderen om opgeleid 
te worden in die richting. Daar willen we 
graag aan bijdragen.”

De sterrenkundigen werken samen met 
de University of Namibia (UNAM), waar 
slechts enkele astronomen werken. “We 
willen helpen met het opzetten van een 
onderzoeksprogramma. Met een eigen tele-
scoop hebben ze wat te bieden aan ambiti-
euze onderzoekers. Het beste zou zijn als 
die in eigen land opgeleid worden, samen 
met Namibische technici voor het onder-
houd van de telescoop. Zo is dit land 
minder afhankelijk van buitenlandse 
ondersteuning. Binnenkort wordt de eerste 
promovendus aangesteld aan de UNAM 
via het AMT Fellowship Programme. “We 
moeten die groep daar helpen opbouwen 
zodat Namibië het vervolgens zelf verder 
ontwikkelt. Gelukkig zijn er steeds meer 
partijen die daaraan meewerken.”
Klein Wolt kon zijn betrokkenheid met 
het land verzilveren na een hulproep uit 
het Katutura State Hospital. Dit aan het 

I     
   

 

Marc Klein WoltMarc Klein Wolt (1974) | Opgeleid en gepromoveerd (2004) 
aan de Universiteit van Amsterdam | Is sinds 2015 directeur 
van het Radboud Radio Lab.

UNIVERSUM

 UNIVERSITAIR DOCENT ASTROFYSICA 
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Teun Bousema
 HOOGLERAAR EPIDEMIOLOGY OF TROPICAL INFECTIOUS DISEASES 

Teun Bousema zag zijn jarenlange inspan-
ningen voor malariaonderzoek bekroond 
met een uitnodiging van de WHO om mee 
te werken aan een handleiding om de 
gevreesde tropenziekte uit te roeien. “Veel 
concreter kan ik mijn impact niet dromen.”

Op zijn kamer in het Radboud Institute for 
Molecular Life Sciences (RIMLS) vertelt 
Bousema dat zijn groep bestaat uit onder-
zoekers met 
verschillende 
achtergronden. 
Samen beslaan ze 
de volle breedte 
van het malariaon-
derzoek. “Die 
breedte heb je 
nodig bij een ziekte 
die zo complex is.”
Malaria is een 
infectieziekte die 
gepaard gaat met 
hevige koortsaan-
vallen, soms met dodelijke a£oop. De 
boosdoener is een eencellige parasiet – 
Plasmodium falciparum – die wordt overge-
bracht door muggen. Jaarlijks sterven naar 
schatting 400.000 mensen aan malaria, 
onder wie veel jonge kinderen, tussen de 
een en vijf jaar.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
nodigde de Nijmeegse hoogleraar onlangs 
uit om samen met negentien andere 
experts mee te schrijven aan een handlei-
ding voor het uitroeien van malaria. “Veel 
concreter kan ik mijn impact niet dromen. 
Zo’n handleiding heeft heel veel invloed. 
Alle landen in de wereld kijken naar wat 
de WHO aanraadt.”

STILLE MALARIA
Recent onderzoek van Bousema in Oeganda 
wijst uit dat juist kinderen tussen de vijf 
en vijftien super spreaders zijn. “Zij zijn de 
motor achter de verspreiding van de ziekte. 
Hun immuunreactie is sterk genoeg om 
zelf niet ziek te worden, maar ze dragen 
wel de parasiet in hun bloed. Als een mug 
hen steekt, pikt die de parasiet op uit het 
bloed en verspreidt zo ongemerkt de ziekte.”

Juist met het aan-
pakken van deze 
zogenoemde stille 
malaria kan 
Bousema’s onder-
zoeksgroep een 
belangrijke bijdrage 
leveren aan het 
voorkomen van 
verspreiding van 
de ziekte. “Je kunt 
ziektegevallen en 
doden terug-
dringen, maar je 

kunt ook voorkomen dat een mug besmet 
raakt. Dan ben je nog een stap eerder. Daar 
geloof ik heel erg in. Zeker omdat het repro-
ductiegetal – dat we sinds corona allemaal 
zo goed kennen – voor malaria zo hoog is. 
Gemiddeld is dat 104 voor Afrika, veel hoger 
dan voor welke ziekte ook.”
Alsof hij het niet al druk genoeg heeft, heeft 
de domineeszoon zichzelf nog een opdracht 
gegeven. Onvermoeibaar zet hij zich naast 
zijn malariawerk in voor verduurzaming 
van het onderzoek, bijvoorbeeld door het 
vliegen naar internationale congressen aan 
de kaak te stellen en te zoeken naar digitale 
alternatieven. "De CO

2-uitstoot van vliegen 
is zó hoog. Daar kun je geen vega-burgers 
tegenop bakken."

Teun Bousema (1977) | Woonde en werkte lange 
tijd in Kenia, Tanzania en Engeland | Studeerde 
bio  medische Wetenschappen aan de Radboud 
Universiteit, gevolgd door een cum laude promotie.

  
  

TIP: BEREKEN JE ECO-
LOGISCHE VOETAFDRUK
“Dan kun je bijvoorbeeld nagaan of 
een veganistisch voedingspatroon 
opweegt tegen je reisgedrag. Zo’n 
voedingspatroon bespaart zo’n twee 
ton CO2 per jaar, evenveel als een 
retourvlucht naar New York."

INTERNATIONAAL
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“Privacy is een van de belang-
rijkste vereisten om grote maat-
schappelijke veranderingen 
mogelijk te maken." Dit zegt Jaap-
Henk Hoepman van iHUb, de interdisci-
plinary research hub for digitalization and 
society van de Radboud Unversiteit. 

“Alle rechten die we de afgelopen eeuw 
afgedwongen hebben, van het vrouwen-
kiesrecht tot het homohuwelijk, zijn tot 
stand gekomen doordat de betrokken 
groepen hun plannen konden uitwerken 
zonder dat de powers that be meeluisterden. 
Alleen met voldoende privacy kun je je 
beschermen tegen de informatiemacht van 

PRIVACY

grote bedrijven 
en organisaties.

“Als je kijkt naar 
wat er de laatste 

jaren allemaal gebeurd 
is, gaat het de verkeerde kant op met de 
bescherming van onze privacy. Bedrijven 
als Google, Facebook en Amazon domi-
neren niet alleen een steeds groter deel 
van de data die op internet verzameld 
wordt, maar komen ook steeds dichter 
op onze huid te zitten. Kijk maar naar zo’n 
Google Home-speaker die mee kan luiste-
ren in je huis, of Tesla dat kan bijhouden 
waar je je allemaal begeeft. Met al die data 
kunnen organisaties een aardig complete 

schets van je gedrag en gedachten maken.
“Dat er over de huidige generatie veel ge-
gevens worden verzameld, betekent niet 
dat dat ook voor toekomstige generaties 
moet gelden. Google Maps kan bijvoorbeeld 
prima navigatie-advies geven zonder dat 
ze daarvoor al je locatiegegevens hebben. 
Dat is ook waarvoor ik pleit in mijn nieuwe 
boek: laten we systemen gaan bouwen die 
weer functioneren zoals wij willen.”

ECOSYSTEEM VAN FACEBOOK
“Die nieuwe oplossingen zelf bouwen, dat 
moet je niet zomaar binnen de universiteit 
doen, vind ik. Een prototype kan wel, maar 
voor een eindproduct moet je nadenken 

   
 

42 RADBOUD MAGAZINE 70



Jaap-Henk 
Hoepman

 HOOFDDOCENT iHUB

TIP: WEES BEWUST 
DIGITAAL
“Denk bewuster na over 
je keuzes in de digitale 
wereld. Dat iets gratis is, 
betekent niet dat het niets 
kost. Je kan er best voor 
kiezen om Facebook of 
TikTok te gebruiken, 
maar besef dan wat je 
daarmee prijsgeeft en of 
je dat wilt.”

over branding, klantenservice, allerlei 
randzaken – laat dat maar aan bedrijven 
over. Onderzoekers moeten het debat 
aanzwengelen, duidelijk maken dat er 
technische mogelijkheden zijn om privacy 
beter te beschermen. Ik vind het belangrijk 
dat wetenschappers nadenken over die 
betere oplossing, en daarover in gesprek 
gaan met het grotere publiek. Met 
beleids  makers, met bedrijven, maar ook 
gewoon met studenten en iedereen die 
het internet gebruikt. 
“Het internet wordt de laatste jaren steeds 
meer afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan 
het verschil tussen e-mail en WhatsApp. 
Ik kan iedereen een mail sturen, ongeacht 

welk pro  gramma 
ik gebruik of waar 
ik mijn mailaccount 
heb. Maar wil je 
WhatsApp-berichten ontvangen en 
versturen, dan moet je in het ecosysteem 
van Facebook zitten. Wat mij betreft gaan 
we wat meer terug naar dat oude internet: 
met open systemen, maar zonder dat de 
powers that be meeluisteren.” 

Jaap-Henk Hoepman |
Is verbonden aan iHub van de 

Radboud Universiteit 
(interdisciplinary research hub for 

digitalization and society) | 
Studeerde computer science in 

Groningen en promoveerde aan 
het Centrum voor Wiskunde en 

Informatica in Amsterdam | 
Publiceerde dit jaar het boek 

Privacy Is Hard and Seven Other 
Myths (The MIT Press).
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 HOOFDDOCENT BEHAVIOURAL SCIENCE INSTITUTE 

LEESTIP: HET ALLES 
“Dit boek van Dave Eggers gaat over 
de gevolgen van een volledig digitale 

l r. en e reme en dering  
maar ook een wake-upcall: welke rol-
len willen we digitale systemen ge-
ven? Daarnaast tip ik het boek Should 
robots replace teachers? van Neil Sel-
wyn: een heel toegankelijke verhan-
deling over AI in het onderwijs, en 
een feest van herkenning.” 

“Nee, de leraar wordt niet vervangen.” Orthopedagoog 
Inge Molenaar neemt graag de angst weg voor artificial 
intelligence in het onderwijs.

“Als ik ergens een lezing geef over Arti�cial Intelligence 
(AI) in het onderwijs, benadruk ik dat altijd als eerste. 
In het Nederlandse onderwijs is de sociale context van 
het leren heel belangrijk. We leren door veel interactie 
met elkaar. Dat laat je niet door een robot overnemen. 
Juist het tegenovergestelde: met slimme inzet van AI 
kun je leraren meer ruimte geven voor die interactie 
en persoonlijke begeleiding. 
“Voor sommige mensen is het misschien een verras-
sing, maar AI in het onderwijs 
is geen toekomstdroom, het is 
er al. Door corona is die 
ontwikkeling verder in een 
stroomversnelling geraakt. 
Ruim de helft van alle scholen 
in het basisonderwijs gebruikt 
dagelijks adaptieve leermid-
delen. Dat betekent dat leraren 

bijvoorbeeld met de hulp van software tijdens de les 
opdrachten aanpassen aan de behoeftes en voortgang 
van individuele leerlingen. 
“Ik ben positief ingesteld, dus mijn onderzoek richt 
zich vooral op de kansen die technologie biedt. Zo 
kun je leerlingen meer inzicht geven in hun eigen 
leerproces, en leraren meer tijd en ruimte bieden 
om leerlingen persoonlijk te begeleiden. Ook kan het 
slim inzetten van AI bijdragen aan de grote onderwijs-
vraagstukken van deze tijd, zoals kansenongelijkheid 
en werkdruk.” 

BREDE FOCUS 
“Uiteindelijk is onderwijs niet iets dat je zomaar moet 
optimaliseren. De focus is veel breder dan alleen op 
de leeropbrengst; ook algemene ontwikkeling, de 
vorming van leerlingen en de zorgtaak zijn belangrijk. 
Daarnaast moeten we goed nadenken over privacy-
vraagstukken. Opeens kan een leerkracht precies zien 
hoelang een scholier met huiswerk bezig is geweest, 
en op welk tijdstip. Het is belangrijk voor leerlingen 
om gewoon zelf te kunnen oefenen en fouten te 
maken, zonder het gevoel dat ze altijd in de gaten 
gehouden worden. 
“AI moet de sociale normen en waarden in ons onder-
wijs versterken, niet vervangen. Daarom ben ik mede-
initiator van het Nationaal Onderwijslab AI, waar we 
in gesprek gaan met scholen, wetenschappers en het 
bedrijfsleven. Leraren en leerlingen kunnen aangeven 
hoe ze AI willen inzetten, en dat wordt gebruikt als 
basis voor cocreatieprocessen samen met wetenschap 
en bedrijfsleven. 
“Het is fantastisch om met zulke gesprekken continu 
nieuwe stappen te kunnen zetten. Dat levert concrete 
verbeteringen op. Leerlingen zeiden bijvoorbeeld te-

recht: docenten kunnen nu 
zien hoe de ontwikkeling ver-
loopt, maar wij hebben die 
informatie niet. Daarom heb     -
ben we een dashboard voor 
leerlingen ontwikkeld om hun 
ook meer inzicht in het eigen 
leerproces te geven. Zo blijven 
we bouwen om het onderwijs 
stapje voor stapje beter te 
maken.”

AI   
   

 -
 

Inge Molenaar Inge Molenaar (Son en Breugel, 1975) | Studeerde international 
business en psychologie aan de Universiteit Maastricht | Gepromoveerd 
aan de Universiteit van Amsterdam | Is onder meer adviseur van 
UNESCO (Beijing Consensus) en de OECD.  HOOFDDOCENT BEHAVIOURAL SCIENCE INSTITUTE 

Inge MolenaarInge Molenaar
 HOOFDDOCENT BEHAVIOURAL SCIENCE INSTITUTE 

Inge Molenaar
 HOOFDDOCENT BEHAVIOURAL SCIENCE INSTITUTE 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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Ontvang elke 
week een 
kennisboost.

A   
 R

 

Maak een gratis account 
aan op radboudrecharge.nl.

A  Jij hoort voor 
altijd bij de Radboud community.

  G   
www.ru.nl/careercentral

40+ 
artikelen 

per maand

30+ 
interesse- 
gebieden

2.700+ 
weten-

schappers
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TIP: BEZOEK DEZE LEZING VAN 
RADBOUD REFLECTS
Binnen de zogenaamde blue humanities wordt ge  -
probeerd om ons klassieke beeld van oceaan als 
grootse, lege massa te doorbreken. Wat zijn de blue 
humanities? Wat betekent het om te denken vanuit 
de oceaan, en welke nieuwe wetenschappelijke in  -
zichten biedt de “oceanic turn” binnen verschillende 
vakgebieden? Kom luisteren naar een introductie 
in de blue humanities en de bevindingen van een 
oceanoloog en een cultuurwetenschapper over hun 
onderzoek.

Denken vanuit de oceaan | Lezing en gesprek | 
Voorjaar 2022 | 20.00-21.30 uur | Nijmegen 
www.ru.nl/radboudreflects 

Noe�e Aarts
 HOOGLERAAR SOCIO-ECOLOGISCHE INTERACTIES 

Het besef groeit dat we de komende jaren harde noten moeten 
kraken, maar ons gedrag loopt nog achter. Volgens hoogleraar Noelle 
Aarts zijn er veel manieren waarop we het verschil kunnen maken. 
“Het is niet of-of, maar en-en.”

Leefden mensen vroeger in kleine gemeenschappen, vergelijkbaar 
met een groep chimpansees, vandaag de dag hebben we meer weg 
van een kolonie mieren. We marcheren één kant uit en de rol van 
het individu is lastig te benoemen, terwijl we ons juist graag gezien 
en gewaardeerd voelen. Niet gek dus dat burn-outs, eenzaamheid 
en depressie op de loer liggen. Tegelijkertijd kampen we als samen-
leving met groeiende ongelijkheid, polarisatie en klimaatverande-
ring. “Lange tijd dachten we heersers over de natuur te zijn”, 
vertelt Noelle Aarts, hoogleraar Socio-ecological interactions. 
“We zijn in steeds ingewikkelder verbanden gaan samenleven 
en hebben roofbouw gepleegd op onze leefomgeving. Natuurlijk 
moeten we nemen van de natuur om te overleven en als soort 
zijn we gericht op samenwerking, maar de balans is zoekgeraakt. 
Met alle gevolgen van dien.”

AFHANKELIJK VAN SYSTEMEN
Het moet anders, maar hoe? Neemt de politiek het voortouw, 
treffen bedrijven maatregelen of veranderen burgers hun gedrag? 
“Het is niet of-of, maar en-en. Iedere dag kun je besluiten om 
iets te doen en hoe meer mensen dat besluiten, hoe meer dat 
elkaar versterkt. Als we aan alle knoppen draaien, maken we het 
verschil.” Makkelijker gezegd dan gedaan, beseft Aarts. “We zitten 
vast aan systemen die zichzelf in stand houden. Neem het gebruik 
van fossiele brandstoffen of ons landbouwsysteem. We zijn hier-
van afhankelijk en een nieuw systeem is niet direct voorhanden.” 
Aarts noemt elektrisch rijden en biologische landbouw, maar er is 
meer nodig dan een alternatief om het bestaande systeem te laten 
wankelen. Volgens haar is een aantal omslagen vereist. “Ten eerste 
een ander bewustzijn van onze positie in de natuur. Niet meer 
denken dat we de natuur kunnen beheersen, maar inzien dat we 
afhankelijk zijn van onze leefomgeving. 
De natuur herstelt wel, maar overleven wij als soort?” Daarnaast 
bepleit ze een democratisering van de besluitvorming, door niet 
alleen onszelf, maar ook latere generaties of elementen in de 
natuur een stem te geven. Bijvoorbeeld rivieren, zoals in India. 
“Daar hebben de sterk vervuilde Ganges en de Yamuna rechten 
gekregen.” Als derde noemt Aarts de omslag in onze manier van 
communiceren. “Dat gaat over de woorden die we gebruiken – 
de taal van vandaag is de werkelijkheid van morgen – maar ook 
over de manier waarop we gesprekken voeren. Niet preken voor 
eigen gelijk, maar luisteren, vragen stellen en ontdekken op welke 
punten je het met elkaar eens bent zodat je samen verder kunt.”

NATUURWETTEN

A    
  

 
  

 

Noelle Aarts (Hulst, 1957) | Opgeleid als cultureel 
antropoloog aan de Radboud Universiteit | Is sinds 
2017 verbonden als hoogleraar bij het Institute 
for Science in Society (ISiS) van de Radboud 
Universiteit | Is tevens projectleider bij het Centrum 
voor Dialoog (zie centrumvoordialoog.nl).
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“Om straks energiezuinigere en snellere computers en 
datacenters te kunnen bouwen, moet je nú investeren 
in fundamenteel onderzoek.” Hoogleraar Aleksei Kimel 
broedt op nieuwe manieren van dataopslag.

“We zijn verslaafd geraakt aan data. De toenemende 
vraag naar opslag van die data in de cloud vereist steeds 
meer datacenters, en het opslaan van al die data kost 
veel energie. Nu is dat vijf tot zeven procent van alle 
elektrische energie die we wereldwijd opwekken, maar 
over tien jaar is het al een derde. 

“Alle belangrijke informatie wordt nu opgeslagen op 
magneten. Dat is de goedkoopste en betrouwbaarste 
manier – een goede harddisk slaat de data minstens 
25 jaar veilig op. Maar om ook in de toekomst aan 
de toenemende vraag te kunnen voldoen, moet data-
opslag energiezuiniger en sneller. In mijn onderzoek 
werk ik daaraan.” 

EEN MILJOEN KEER 
ZUINIGER 
“Een harddisk bestaat uit 
allemaal kleine magneetjes. 
Om data te kunnen opslaan, 
moet je een magneet om  -
polen. Met de noordpool van 
de magneet omhoog, slaat 
hij een 0 op, met de noord-

pool omlaag, slaat hij een 1 op. Dat ompolen gebeurt 
met een extern magnetisch veld. Hoe sneller we de 
magneet laten ompolen, hoe meer energie dat kost 
en hoe meer warmte er vrijkomt en verloren gaat. 
“In 2006 ontdekten we aan de Radboud Universiteit 
dat we magneten ook kunnen ompolen met korte 
lichtpulsen. Dit gaat ten minste vijftig keer sneller 
dan een harde schijf dat nu kan. Mooier nog: het is 
ook minimaal een miljoen keer zuiniger! Toen we 
het ontdekten, was dat een enorme verrassing. Ik 
dacht dat ik veel wist van magnetisme, maar het ex-
periment dat we uitzetten, gaf andere resultaten dan 
we verwachtten. Om op zo’n manier verrast te worden 
vond ik waanzinnig. 

“Fundamenteel gezien zou het ompolen van magneten 
– en dus dataopslag – zelfs zonder gebruik van energie 
moeten kunnen. Als ik dat vertel aan bedrijven, 

verklaren ze me voor gek. Het is ook 
lastig voor te stellen. In de fundamen-
tele wetenschap ben je bezig met het 
opdoen van kennis die kan leiden tot 
nieuwe technologie over twintig tot 
vijftig jaar. En dan bedoel ik écht baan-
brekend nieuwe technologie waarvan 
we nu nog niet weten hoe die eruitziet, 
niet een upgrade naar de volgende 
iPhone. 
“De kennis uit ons onderzoek is nog 
niet meteen toepasbaar in de praktijk. 
Maar om straks energiezuinigere en 
snellere computers en datacenters te 
kunnen bouwen, moet je nú investeren 

in fundamenteel onderzoek. Ik vind magnetisme iets 
magisch. En ik hoop dat ik nog voor mijn pensioen de 
revolutie in dataopslag en groene IT in het algemeen 
meemaak.” 

TIP: ZOEK DE 
GRENZEN OP 
“Wees niet bang om grenzen 
op te zoeken, in de weten-
schap, je werk of je privéleven. 
Pas dan kom je tot écht 
nieuwe inzichten en kunnen 
we uitdagingen in onze maat-
schappij op een fundamenteel 
nieuwe manier aanpakken.”

DUURZAAMHEID

Aleksei Kimel
 HOOGLERAAR ULTRAFAST SPECTROSCOPY OF CORRELATED MATERIALS 

D    
  

Aleksei Kimel (Sint Petersburg, 1974)| Opgeleid 
als natuurkundige aan de Saint Petersburg State 
Electrotechnical University | Gepromoveerd 
in dezelfde stad aan het Ioffe Institute.

moet je een magneet om-
polen. Met de noordpool van 
de magneet omhoog, slaat 
hij een 0 op, met de noord-

schap, je werk of je privéleven. 
Pas dan kom je tot écht 
nieuwe inzichten en kunnen 
we uitdagingen in onze maat
schappij op een fundamenteel 
nieuwe manier aanpakken.”

Aleksei Kimel (Sint Petersburg, 1974)| Opgeleid 
als natuurkundige aan de Saint Petersburg State 
Electrotechnical University | Gepromoveerd 
in dezelfde stad aan het Ioffe Institute.

49DECEMBER 2021



I   

E     
    

    
Radboud Magazine   

    

RADBOUD ACADEMY  | RU.NL/RADBOUDACADEMY | 024 36 12 677 

       
       

      -
     

     
   

Radboud Academy is het overkoepelend 
centrum voor leven lang ontwikkelen van 
de Radboud Universiteit. Samen met de 
specialisten uit de verschillende facul-
teiten ontwikkelen we postacademisch 
onderwijs voor hogeropgeleiden die zich 
professioneel en persoonlijk willen blijven 
ontwikkelen.

MAAK ZELF OOK IMPACT
In onze opleidingen verbinden we de laat-
ste inzichten uit de wetenschap met de 
actuele vraagstukken en uitdagingen uit 
je werkpraktijk en de samenleving. Ze 
stellen je in staat niet alleen je kennis en 
inzicht te vergroten, maar versterken ook 
je vermogen om als professional beter 
te handelen. We kiezen hierbij bewust 
voor onderwijs in kleinere groepen, zo-
d  er r im e is oor in er ie  re e ie 
en uitwisseling met andere deelnemers. 
Zo helpen we jou, je organisatie en de 
samenleving verder ontwikkelen.

BEKIJK HET AANBOD
Het vervolgonderwijs van Radboud 
Academy is ontsloten in een nieuwe 
portal. Middels relevante zoekcriteria als 
vakgebied, startmaand, kosten en taal 
krijg je toegang tot de vele mogelijkheden 
die de Radboud Universiteit biedt op 
het gebied van leven lang ontwikkelen. 
Van cursussen, trainingen en (post)mas-
ters tot webinars, events en maatwerk-
mogelijkheden. 

Neem contact op via 
radboudacademy@ru.nl
en volg ons op 
LinkedIn.com/company/Radboud-
Academy

D   
 

MASTERCLASS DIVERSITEIT & INCLUSIE
Houd jij je ook bezig met diversiteit en in -
clusie? Heb jij voldoende kennis en tools 
om de weerbarstige praktijk het hoofd te 
bieden? Voorbereiding is het halve werk. 
De ervaring leert dat als de essentiële ele-
menten van diversiteit en inclusie op orde 
zijn, er overzicht ontstaat, zelfvertrouwen 
groeit en de passie voor het thema alleen 
maar toeneemt. Samen met Talent naar 

de Top organiseert Radboud Management 
Academy een masterclass over dit thema. 
Start: 17 maart 2022 | Duur: 2 dagen | 
Doelgroep: hr-professionals of managers met 
hart voor diversiteit en inclusie | Aangeboden 
door: Radboud Management Academy
Info: www.ru.nl/rma/diversiteit-inclusie 

INCLUSIVE COMMUNICATION SKILLS
Mensen verschillen in taal en achtergrond, 
maar ook in overtuigingen, leeftijd en 
geslacht. Intercultureel bewustzijn en inter-
culturele vaardigheden dragen bij aan inclu-
sieve communicatie en het creëren van een 
omgeving waarin iedereen prettig kan 
samenwerken, gelukkig en succesvol kan 
zijn. En dat is een wereld van verschil. 
Radboud in’to Languages faciliteert, coacht 
en traint individuen en teams bij het ontwik-
kelen van interculturele competenties. 
Start: in overleg | Duur: in overleg | Doelgroep: 
voor iedereen die een werkomgeving wil 
creëren waarin iedereen prettig kan samen-
werken, gelukkig en succesvol kan zijn | 
Aangeboden door: Radboud in’to Languages 
Info: www.ru.nl/into/inclusive

   

DIALOOG VOOR DUURZAAMHEID 
We willen allemaal een groene toekomst.
Toch verloopt de dialoog over duurzaam-
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heid niet altijd succesvol. Waarom verlopen 
gesprekken zo? En hoe kan de kwaliteit van 
een gesprek verbeterd worden richting een 
dialoog? Tijdens een tweedaagse master-
class krijgt je inzicht in de principes van een 
dialoog – een gesprek waarbij het niet de 
bedoeling is om te winnen, maar om samen 
tot iets nieuws te komen – en oefen je met 
trainingsacteurs de casuïstiek uit jouw werk-
praktijk.
Start: voorjaar 2022 | Duur: 2 bijeenkomsten | 
Doelgroep: ambtenaren, beleidsmakers, 
gespreksleiders en kwartiermakers die actief 
zijn in gesprekken over duurzaamheid | Aan-
geboden door: Radboud Academy 
Info: www.ru.nl/ra/dv 

STORYDESIGN EN STORYTELLING
Verhalen gaan over emoties. In allerlei 
vormen van communicatie is een verhaal 
dan ook een krachtig middel om mensen 
te prikkelen, te inspireren en te verbinden. 
Een goed verteld verhaal laat je niet los. 
Maar hoe bereik je dat? 
Start: in overleg | Duur: in overleg | Doel-
groep: voor iedereen die op een boeiende 
manier een boodschap wil overbrengen | 
Aangeboden door: Radboud in’to Languages 
Info: www.ru.nl/into/communicatie

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
Cursussen Nederlands op diverse niveaus.
Start: december, januari en maart (afhankelijk 
van cursus en niveau) | Duur: varieert per cur-
sus | Doelgroep: voor iedereen die Nederlands 
wil leren | Aangeboden door: Radboud in’to 
Languages
Info: www.ru.nl/into/nederlands

   

CURSUS ACTUALITEITEN VREEMDE-
LINGEN- EN VLUCHTELINGENRECHT
Het migratierecht ontwikkelt zich razend-
snel. Aan de hand van recente jurispruden-
tie en praktijkvoorbeelden krijgt u een over-
zicht van de actuele ontwikkelingen in het 
vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Aan 
bod komen onder meer het EU-verblijfs-

recht, gezinshereniging en detentie, sociale 
zekerheid en asiel gerelateerde individuele 
toelatingsgronden. 
Start: juni 2022 | Duur: 6 uur | Doelgroep: 
juristen | Aangeboden door: CPO
Info: www.cpo.nl

E   
 

ORGANISEREN IN COMMUNITIES
De omgeving van organisaties verandert: 
grenzen vervagen, kennis wordt eenvoudig 
gedeeld door technologische toepassingen 
en organisaties zoeken steeds meer naar 
verbinding. Het fenomeen ‘community’ lijkt 
steeds belangrijker te worden. Maar wat is 
een community eigenlijk? En wat betekent 
werken in een community voor een organi-
satie? Leer er meer over in deze postmaster.
Start: 12 januari | Duur: 5 maanden | 
Doelgroep: managers en professionals die zich 
bezighouden met organisatieverandering en 
communities | Aangeboden door: Radboud 
Management Academy
Info: www.ru.nl/rma/communities

G    
SUFFERING, DEATH AND PALLIATIVE CARE
This advanced European bioethics course 
addresses ethical questions of palliative 
care and medically assisted death, and phi-
losop i l  eologi l  nd medi l re e i-
ons on e on ep s of de  nd s ering. 
There will be time for intensive discussions.
Start: March 22 | Duur: 3.5 days | Doelgroep: 
participants from diverse professional 
backgrounds, such as nursing, medicine, 
health care administration, ethics, philosophy, 
theology and pastoral care, and PhD students 
undertaking courses of study in these areas.| 
Aangeboden door: IQhealthcare, Radboudumc
Info: tinyurl.com/2p8jezt9

VIERDAAGSE CURSUS BETAALBARE ZORG
We willen dat onze zorg betaalbaar en toe-
gankelijk blijft voor iedereen. Dat is echter 
geen vanzelfsprekendheid. Zo worden men-
sen steeds ouder, maken ze steeds langer 

gebruik van zorg, en komen er steeds meer 
mogelijkheden voor behandeling en genezing 
van ziekten. Het is een opgave om de betaal-
baarheid niet te laten ontsporen. Wat maakt 

e  o omple  om org e l r e o -
den? Zowel topdocenten uit de wetenschap 

ls e per s i  de pr k i k nemen e i dens de 
vierdaagse opleiding mee in hun strategieën 
voor betaalbare zorg. Werken die strategieën 
eigenlijk wel? In welke mate? En wat kun je 
daaraan hebben?
Start: maart 2022. Inschrijving is al geopend. 
Info: tinyurl.com/pczsmz5v

   

YOUNG LEADERSHIP FOR SUSTAINABILITY  
Veel organisaties werken aan de omslag naar 
een duurzame bedrijfsvoering en impact op 
de maatschappij. Jij hebt hier een rol in en wil 
je invloed vergroten. Maar hoe verhoudt 
duurzaamheid zich tot andere doelstellingen 
in de organisatie? Hoe motiveer je anderen 
tot duurzame verandering? En wat zijn hierin 
jouw eigen drijfveren? 
Start: voorjaar 2022 | Duur: 9 maandelijkse 
bijeenkomsten | Doelgroep: ambitieuze young 
leaders die bezig zijn met duurzaamheid, die 
al enkele jaren werkervaring hebben, al enige 
tijd leidinggevende zijn, maar zich nog in de 
opbouwfase van hun carrière bevinden. | 
Aangeboden door: Radboud Academy
Info: www.ru.nl/ra/ylfs
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De drang om te kopen 

wordt overal aangewakkerd. 

We kopen steeds vaker, 

steeds meer 

en steeds goedkoper.

Een dolgedraaide kringloop 

van consumptie 

waarvoor de natuur 

de rekening betaalt.

Deze generatie moet 

de invloed krijgen 

om het verschil te maken. 

Daarom neemt 

de Radboud Universiteit 

duurzaamheid blijvend op 

in al haar opleidingen.

www.jebentnodig.nl


