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vooraf 

Niet alleen de samenleving als geheel maar ook 
onze Nijmeegse rechtenfaculteit heeft het flink  
te verduren door de COVID-19 pandemie. Voor 
studenten, docenten en het faculteitsbestuur 
zijn het best wel zware tijden. Het onderwijs en 
de tentamens zijn drastisch aangepast. Er zijn 
nauwelijks meer fysieke hoorcolleges en werk-
groepen. Het meeste onderwijs wordt via video-
verbindingen in inmiddels doodnormale afstande-
lijke Zoommeetings of door weblectures ver  -
zorgd. Misschien wel het allertreurigst is de wijze 
waarop de laatste maanden de afsluiting van de 
studie, de verdediging van de scriptie door de 
masterstudent ten overstaan van twee docenten, 
op afstand via het beeldscherm van de laptop of 
PC plaatsvindt. Gelukkig heeft het bestuur weten 
te bereiken dat er doordeweeks tenminste nog 
enkele contactmomenten kunnen zijn tussen 
studenten en docenten. Vooral voor de eerste-
jaars is dit onderwijsarme begin van hun studie 
een hard gelag.

In deze barre coronatijden is de faculteit eigenlijk 
haar ziel kwijt. Een academische gemeenschap 
kan slechts floreren als docenten, studenten en 
wetenschappers onderling oog in oog van ge-
dachten wisselen. Een videoverbinding of digitale 
studieomgeving is maar een bitter surrogaat,  
een noodoplossing in crisistijden. In dit opzicht 
begrijp ik in het geheel niet dat, zoals ik in de 
krant lees, sommige ‘deskundigen’ en ‘vernieu-
wers’ (veelal managers) het grote voordeel  
van digitaal communiceren en thuiswerken 
prijzen. Kantoor omgevingen worden al aan 
de nieuwe werkelijkheid aangepast. 
Vermoedelijk denken deze lieden echter 
vooral aan kostenbesparingen die ermee 
gepaard gaan en hebben zij geen idee wat 
de werkelijke gevolgen zijn. 

Als corona één ding geleerd heeft, is het wel hoe 
belangrijk het vertrouwde face-to-face onderwijs  
in werkgroepen en colleges is voor het goed 
functioneren van de faculteit. En hoe belangrijk 
het is dat de medewerkers van de faculteit elkaar 
ook echt zien en spreken op locatie en niet via 
dat suffe beeldscherm. Mensen zijn nu eenmaal 
sociale wezens. 

Kortom, het is zaak om zo gauw deze corona-
ellende (hopelijk spoedig) achter de rug is zo snel 
mogelijk terug te keren naar het vertrouwde 
ritme, waarin de faculteit weer een levendige 
gemeenschap van studenten en docenten is. 
Misschien is het een idee om een speciale feest-
week te houden om het weerzien te vieren met 
veel activiteiten voor de eerstejaars!

Deze editie besteedt bijzondere aandacht aan  
de wijze waarop de faculteit het onderwijs in 
 coronatijden probeert gaande te houden middels 
een interview met Roel Schutgens en Marianne 
van den Bosch.  

En gelukkig is er ook ruimte voor niet-corona-
gerelateerde onderwerpen en rubrieken.  
Veel leesplezier!

Paul Bovend’Eert, Alumnidecaan 
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Wilt u een mooi aandenken aan de faculteit hebben of geven? En ook nog een financiële 

bijdrage leveren aan projecten voor studenten? Dat kan met deze unieke I love Law-artikelen. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Rechtenalumni Nijmegen, die onder 

andere studiebeurzen aan studenten ter beschikking stelt. In het I love Law-logo is het 

wapen van uw alma mater verwerkt. 

Speciaal voor alumni: 

Exclusieve ‘I love Law’- geschenken

Handdoek I love Law

Deze witte handdoek, 100 
x 50 cm, is voorzien van 
het I love Law-embleem 
(boordinweving). 
Prijs: 10 euro (incl. 
 verzendkosten)

Koffiemok I love Law

De mok wordt gevuld met 
 chocolaatjes (puur) met 
het I love Law-logo. 
Prijs: 5 euro, af te halen  
bij de faculteit

Theeglas I love Law

Het glas wordt gevuld 
met  chocolaatjes (puur) 
met het I love Law-logo. 
Prijs: 5 euro, af te halen  
bij de faculteit

Shawl I love Law

Luxe gebreide acryl  
shawl met franjes aan 
uiteinden, voorzien van 
een geborduurd I love 
Law-embleem. Kleur: 
marineblauw. Prijs: 7,50 
euro (incl. verzendkosten)

Rowin Jansen en Minke 
Reijneveld winnen prof. mr.  
Tijn Kortmannprijs 2020

Onlangs werd voor de derde keer de prof. mr.  
Tijn Kortmannprijs voor publicaties uitgereikt.  
De Stichting Rechtenalumni Nijmegen is de initiator 
van deze prijs en beoogt hiermee de excellentie 
onder promovendi en junior-docenten van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid te stimuleren en  
te belonen. De prijs is tweeledig en wordt jaarlijks 
uitgereikt voor publicaties liggend op het onder-
zoeksterrein van het Onderzoekcentrum 

Onderneming & Recht (OO&R) en het 
Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR).  
Aan het winnen van de prof. mr. Tijn 
Kortmannprijs is een bedrag van 1.250,-  
euro verbonden.

Docent Algemene rechtswetenschap Rowin 
Jansen (SteR) won de prijs voor zijn essay De 
casus-Padang: een voorbeeld voor het  moederland?  
De toetreding van vrouwen tot de  rechtelijke 
macht in Nederland en in Nederlands-Indië. 
Promovenda Burgerlijk recht Minke Reijneveld 
(OO&R) ontving de prijs voor haar essay 
Persoonsgegevens in  openbare faillissementsverslagen.

Bestellen? Stuur een e-mail naar alumni@jur.ru.nl o.v.v. uw postadres.
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Rowin Jansen

Minke Reijneveld
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nieuws

Hybride onderwijs
Het eerste semester van het nieuwe college

jaar is van start gegaan. De Nijmeegse 

rechtenfaculteit heeft haar uiterste best 

gedaan om aan studenten in alle studiejaren 

(enig) fysiek onderwijs aan te bieden.  

Het vraagt heel wat – van docenten én 

studenten – om dat voor elkaar te krijgen. 

Door de anderhalve meter regel zijn de 

mogelijkheden in ons gebouw namelijk 

beperkt. Toch denken we dat het ondanks de 

beperkingen goed is gelukt, met het hybride 

studieprogramma dat we in het eerste 

semester hebben samengesteld. Daarin is  

er speciale aandacht voor de eerstejaars.

Wij bieden al onze eerstejaarsstudenten 

fysiek onderwijs in de vorm van ‘tutorials’. 

Hierbij diepen kleine groepjes studenten een 

casus of vraagstuk uit onder begeleiding van 

een docent. Daarnaast hebben we ook nog 

zogenoemde studentmentorgroepen, waarin 

opnieuw kleine groepen studenten samen

werken onder begeleiding van een talentvolle 

ouderejaarsstudent, en nemen alle 

docenten het mentorschap van  

vier of vijf eerstejaarsstudenten  

op zich. Zij bellen de studenten 

maandelijks om te vragen hoe de 

studie verloopt. Verder worden 

ook de hoorcolleges in hybride vorm 

aangeboden en vullen we waar  

nodig aan met online 

interactief onderwijs en 

kennisclips.

Gelukkig zien we onze studenten dus toch 

nog in levenden lijve, want we vinden de  

‘live’ ontmoeting waardevol en motiverend. 

Fysiek onderwijs blijft van groot belang voor 

de academische vorming van onze studenten 

en voor hun sociale welzijn. Bovendien blijkt 

uit alle evaluaties dat fysieke ont 

moetingen voor alle deel nemers  

de meest inspirerende onder

wijsvorm opleveren. Kortom, 

ook al kan het niet zo vaak  

als wij zouden wensen, wij 

koesteren elk moment waarop  

we onze studenten weer in het 

Grotiusgebouw welkom 

heten!

In beginsel
TERUGKERENDE NIEUWSRUBRIEK VAN DE DECAAN > PIET HEIN VAN KEMPEN

Roel Schutgens nieuwe  
vicedecaan onderwijs
Hoogleraar Algemene rechtswetenschap Roel Schutgens is 
benoemd tot nieuwe vicedecaan onderwijs van de rechten-
faculteit. Schutgens is al sinds 1999 verbonden aan de Nijmeegse 
rechtenfaculteit: eerst als student Nederlands recht, daarna als 
promovendus, docent en hoogleraar Algemene rechtswetenschap. 
Schutgens verzorgde in die jaren diverse hoor- en werkcolleges 
voor onder meer Inleiding tot de rechtswetenschap, Overheids-
aansprakelijk heid en Staatsrecht. Dit heeft hem driemaal de titel 
‘hoorcollege docent van het jaar’ opgeleverd (2012, 2015 en 2016) 
en eenmaal de titel ‘werkgroepdocent van het jaar’ (2009).

Nieuwe voorzitter en directeur SteR
Al enkele jaren werd vanuit het Onderzoekcentrum voor Staat  
en Recht (SteR) de wens uitgesproken om naast een nieuwe 
 voorzitter tevens een directeur aan te stellen. Recent werd het 
mogelijk om aan die wens invulling te geven. Het SteR kiest 
daarmee voor een soortgelijke constructie als bij het Onderzoek-
centrum Onderneming & Recht (OO&R). Per 1 mei werd hoog-
leraar Rechtssociologie Ashley Terlouw aangesteld als voorzitter 
van het SteR. Hiermee werd de opvolging van hoogleraar 
Algemene rechtswetenschap Roel Schutgens – hij zwaaide af als 
SteR-voorzitter en ging aan de slag als vicedecaan onderwijs –  
al ingevuld. Universitair hoofddocent Internationaal en Europees 
recht Jasper Krommendijk is daarnaast per 1 september aan de 
slag gegaan als directeur van het SteR en zal zich ontfermen  
over de dagelijkse leiding van het onderzoekcentrum.
Terlouw was tot aan mei 2020 al bestuurslid van SteR, sectie-
voorzitter van de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht en 
bestuurslid van het Centrum voor Migratierecht, dat onderdeel 
uitmaakt van SteR. Krommendijk was al langere tijd betrokken  
bij het onderzoekcentrum als bestuurssecretaris en onderzoeker. 
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Universitair nieuws
Jongeren zijn sociale drinkers, 
waarbij de setting de mate bepaalt 
Gedragswetenschapper Martine Groefsema onderzocht 
wanneer en waarom jongvolwassenen drinken in gezelschap. 
Voor haar onderzoek deed ze experimenten met jong-
volwassenen in het zogenaamde Barlab van de Radboud 
Universiteit (een onderzoekslab dat eruitziet als een bar) en 
 in de eigen drinkomgeving van jongeren. De resultaten laten 
onder andere zien dat jongeren versnellen in hun drinktempo 
 gedurende de avond, vooral als er vroeg begonnen wordt met 
drinken of als jongeren meer problematische drinkers zijn. 

Diversiteitsnetwerken in 
organisaties bevorderen inclusie
Het aantal diversiteitsnetwerken binnen grote organisaties 
stijgt de laatste jaren fors. Veel moderne bedrijven willen  
de doorgroei van medewerkers met een bepaalde sociale 
identiteit aanmoedigen, en stimuleren daarom netwerken 
waar medewerkers met deze identiteiten elkaar kunnen 
ont moeten. Een goed begin – maar helaas staan bedrijven 
vervolgens niet altijd open voor de organisatorische ver -
anderingen die dit soort netwerken willen bewerkstelligen. 
Dat blijkt uit onderzoek van Marjolein Dennissen. 

Van Eyck in 100 miljard pixels
De Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, 
een beroemd middeleeuws kunstwerk dat in de afgelopen 
jaren is gerestaureerd, kun je nu vanachter je bureau nauw-
keuriger dan ooit - tot op zeer gedetailleerd niveau van 100 
miljard pixels - bestuderen. Ron Spronk, bijzonder hoogleraar 
Jheronimus Bosch en de Vroegnederlandse schilderkunst aan 
de Radboud Universiteit, is coördinator van het project.  
“Men kan wetenschappelijk onderzoek doen op de site, maar 
bezoekers kunnen zich ook simpelweg vergapen aan de 
schitterende details.” Ga naar closertovaneyck.kikirpa.be 

Meer Radboud-nieuws: www.ru.nl

In memoriam: Anne-Marie Van den Bossche
Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat op 56-jarige leeftijd Anne-Marie 
Van den Bossche is overleden. Tussen 1999 en 2007 was zij aan de Nijmeegse 
rechtenfaculteit verbonden als hoogleraar Europees recht, waarna zij terug-
keerde naar haar geboorteland als hoogleraar EU-recht aan de Universiteit 
Antwerpen. Binnen de sectie Internationaal en Europees 
recht, waarvan Anne-Marie in haar Nijmeegse tijd onafge-
broken  voorzitter is geweest, hebben we haar leren kennen 
als een toegewijde collega en een uiterst plezierig leiding-
gevende. Wij gedenken haar met groot respect, en kijken 
met een  mengeling van verdriet en trots terug op de 
 prachtige jaren waarin Anne-Marie Van den Bossche  
in ons midden heeft mogen verkeren.

Nederlands-Indië had eerste vrouw die als  
rechter optrad in Koninkrijk
Ruim 25 jaar voordat de eerste vrouwelijke rechter in Nederland werd benoemd, 
trad er in 1921 in Nederlands-Indië al een vrouw op als rechter. Dat blijkt uit een 
publicatie van docent Algemene rechtswetenschap en historicus Rowin Jansen. 
Tijdens archiefonderzoek in Jakarta stuitte Jansen bij toeval op een uitgebreid 
dossier. Wat bleek? In 1921 viel een vrouwelijke griffier, Anna Lange, in voor een 
mannelijke rechter. Ze trad vervolgens op als volwaardig lid van de meervou-
dige kamer van de Raad van Justitie in Padang, aan de Westkust van Sumatra,  
en wees als rechter vonnis. Dat leidde tot een grote rechtszaak, die de gemoe-
deren zowel in Nederland als in Nederlands-Indië flink heeft beziggehouden. 

Twee onderzoeksprogramma’s SteR gehonoreerd 
voor ZonMW COVID-19 Programma
In het kader van het ZonMW COVID-19-Programma zijn twee grote projectaan-
vragen gehonoreerd. SteR-onderzoekers Ashley Terlouw, Marieke Dubelaar en 
Lize Glas participeren binnenkort in het project ‘De impact van de coronacrisis 
op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden’, tezamen met 
collega’s van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Anita Böcker, 
Sandra Mantu en Tesseltje de Lange nemen deel aan ‘Migranten in de frontlinie. 
De effecten van COVID-19-maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in 
cruciale sectoren’, een initiatief van het RUNOMI. Deze projecten vallen binnen 
het aandachtsgebied ‘Maatschappelijke Dynamiek’ en pogen bij te dragen aan 
de wetenschappelijke kennisvermeerdering over de maatschappelijke dynamiek 
tijdens en na afloop van (maatregelen in het kader van) gezondheidscrises. 

Bernard Schols en 
Jeroen Rheinfeld maken 
serie ‘Recht is Rond’
Onder de naam ‘Prof & Prof’ 
beschouwen hoogleraar Successie-
recht Bernard Schols en hoogleraar 
Agrarisch recht Jeroen Rheinfeld het 
recht in het programma ‘Recht is 
Rond’. In een naar eigen zeggen ‘bourgondisch-filosofische setting’ bespreken 
zij het leven en zowel de civiele als fiscale aspecten van de wet. Op hun YouTube-
kanaal ‘Prof & Prof’ zijn de afleveringen van de serie te bekijken.

Radboud Recharge:  
opladen met nieuwe kennis 
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied 
of juist nieuwe terreinen verkennen? Radboud Recharge 
bundelt de beste wetenschappelijke artikelen, activiteiten 
en cursussen van de Radboud Universiteit in één 
overzichtelijke service, die volledig is aan te passen aan 
uw interessegebieden.  
www.radboudrecharge.nl
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Veertig jaar geleden maakte Carla Klaassen kennis 
met de Nijmeegse rechtenfaculteit: “Die kennis-
making was uitstekend, want ik heb in de introductie 
mijn man ontmoet! Hij was mijn mentor samen met 
een vriend, sindsdien een goede vriend van ons 
beiden.” Klaassen koos voor de rechtenstudie 
omdat de maatschappelijke relevantie haar 
aansprak: “Ik had een alfa-profiel en een taal 
studeren leek me niets. Je kunt de rechtenstudie 
koppelen aan alledaagse dingen, dat vond ik wel 
interessant. Ik kom niet uit een juristenfamilie, dus 
ik wist niet echt wat me te wachten stond. In die 
tijd was de studievoorlichting lang niet zo vergevor-
derd als nu. Maar het was zeker de juiste keuze.”

Romeinen in het leslokaal
De docenten speelden een grote rol in Klaassens 
enthousiasme voor het recht: “We hadden toen nog 
werkgroepen in het centrum. Hoogleraar Paul Nève 
kon in die setting, die oude lesruimtes, prachtig 
vertellen over het Romeins recht. Je zag die 
Romeinen bij wijze van spreken door het lokaal 
lopen.” Onder meer Willyne Hammerstein prikkelde 
Klaassen voor het privaatrecht: “Zij kon moeilijke 
zaken simpel vertellen. Hammerstein gaf voor-
beelden die het privaatrecht aan het alledaagse 
koppelden. Zij is later ook een voorbeeld geweest 
voor mijzelf als docent. En Van der Grinten was 
natuurlijk een prominent figuur in die tijd. Die 
naam gonsde al in het eerste jaar rond: ‘In het 
derde jaar krijg je Van der Grinten’.”
Aan het eind van haar studie dacht Klaassen 

meteen de advocatuur in te gaan. Professor Teun 
Struycken stak daar echter een stokje voor. “Hij 
heeft eigenlijk het verdere verloop van mijn carrière 
bepaald. Ik volgde het vak Aansprakelijkheidsrecht 
bij hem. Struycken vroeg: ‘Moet jij niet eerst eens 
promoveren en de wetenschap ingaan? De advoca-
tuur kan altijd nog.’ Ik had daar totaal niet over 
nagedacht. Maar hij heeft me toch enthousiast 
gemaakt, zoals hij dat kan op zijn bevlogen manier. 
Toen ben ik eens met Bas Kortmann (hoogleraar 
Burgerlijk recht, red.) gaan praten en bij hem gaan 
promoveren.” 

Het gelijk van Kortmann
Onder de vleugels van Kortmann verdedigde 
Klaassen cum laude haar proefschrift. “Ik heb 
ontzettend veel geleerd van Bas Kortmann. Hij 
kon mij echt triggeren om kritisch te zijn op wat  
ik zei en schreef. Je kreeg niet zo snel gelijk van 
hem. Ik weet nog dat ik bij hem een afspraak had 
over mijn proefschrift, ik kwam ergens niet uit. 
Toen vroeg hij: ‘Heb je al in het Romeinse recht 
gekeken?’ Hij zei dat op een toon alsof daar het 
antwoord lag. Dus ik de bibliotheek in. Weken 
later had ik nog niets gevonden, dus ging ik toch 
maar terug. En hij zei droogjes: ‘Oh, stond het er 
niet? Nou ja, het was maar een idee.’ Ik had klak-
keloos aangenomen dat zijn woord wet was, want 
hij was mijn promotor. Dat heb ik daarna wel 
 afgeleerd. En die les geef ik nu op mijn beurt jonge 
onderzoekers weer mee: neem niets klakkeloos 
aan, ook niet van je promotor!” 

Klaassen maakte na haar promotietraject de stap 
naar de advocatuur, bij Stibbe in Amsterdam. Na 
een paar leuke en leerzame jaren kwam er een plek 
vrij bij Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht in 
Nijmegen. “Dat leek me wat beter te combineren 
met het ouderschap. Maar dat was uiteraard een 
persoonlijke afweging.” Tot op de dag van vandaag 
is Klaassen met veel plezier verbonden gebleven 

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht  

Carla Klaassen is al enkele decennia één van de vertrouwde 

gezichten van de Nijmeegse rechtenfaculteit. In dit 

interview bespreekt ze onder meer haar carrière, Curaçao, 

de ontwikkelingen in het Burgerlijk (proces-)recht en haar 

verrichtingen bij de Commissie Vergemakkelijking Schade-

afwikkeling Beroepsziekten.
tekst: dennis arns | foto’s: bert beelen

Carla Klaasen is hoogleraar Burgerlijk 
(proces-) recht en gespecialiseerd in 
het aansprakelijkheidsrecht. Ze publi-
ceert onder meer over persoonlijke 
aansprakelijkheid van werknemers, 
werkgeversaansprakelijkheid, de 
bewijslast en de omkeringsregel.
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aan de faculteit. “Wat mij het meest aanspreekt is 
de combinatie van onderwijs en onderzoek: naast 
mijn eigen onderzoek mag ik jonge mensen bege-
leiden bij hun promotieonderzoek en onderwijs 
verzorgen aan zowel studenten als afgestudeerden. 
Dat is een mooie, inspirerende combinatie en  
daar haal ik veel energie uit.” De laatste tijd moet 
Klaassen het onderwijs voornamelijk online ver-
zorgen door de coronamaatregelen. “Ik ben natuur-
lijk geen docent geworden om vanaf een schermpje 
mensen toe te spreken. Het is duidelijk minder leuk 
dan fysiek onderwijs, maar het is even niet anders. 
Ik neem wel mijn petje af voor de studenten die zich 

“Het is belangrijk 
om je juridische 
kennis beschik baar 
te stellen om iets 
bij te dragen aan 
de maat schappij”
Carla Klaassen

zo goed aanpassen en nog steeds even goed 
meedoen. We maken er van beide kanten het 
beste van”.

Afwikkeling massaschade
Op onderzoeksgebied zijn de OO&R-bundels tast-
bare mijlpalen voor Klaassen en mooie Nijmeegse 
producten. Op dit moment is Klaassen met een 
advocaat van één van de OO&R-partners bezig een 
boek te schrijven over de Wet afwikkeling massa-
schade in een collectieve actie (WAMCA): “We 
hebben in Nederland een nieuwe wet gekregen om 
massaschades van grote groepen mensen op een 

vlottere manier af te wikkelen. Dat roept boeiende 
vragen op over hoe dat in de praktijk uitpakt. Het 
burgerlijk procesrecht en het aansprakelijkheids-
recht zijn namelijk van oudsher ingericht op  
indi viduele zaken, maar hoe doe je dat dan bij een 
massazaak, als je schadeclaims van een grote 
groep mensen moet afwikkelen? Daar speelt die 
wet op in.” Eén van de hoogtepunten uit Klaassens 
carrière aan de universiteit is de samenwerking 
met de Universiteit van Curaçao. “Ik ben daar nu 
bijzonder hoogleraar Privaatrecht, dat is geweldig 
om te doen.” Naast de mooie omgeving en de 
kleinschalige universiteit, is de samenwerking >
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vakinhoudelijk erg interessant: “Zij hebben min of 
meer hetzelfde recht, maar het functioneert daar 
in een heel andere maatschappij. Aan de andere 
kant hebben zij op het gebied van het procesrecht 
al te maken met zaken waar wij in Nederland nu 
over discussiëren. Bijvoorbeeld de ‘actieve rechter’: 
in Neder land is de discussie gaande hoe ver een 
rechter daarin mag gaan. Op Curaçao is de rechter 
al heel actief, omdat een groot deel van de bevol-
king niet bij machte is om zelf hun vordering te 
formuleren in een procedure, terwijl bijstand door 
een advocaat daar niet verplicht is. Daarom is de 
rechter daar geneigd meer te helpen. Ook is er  
op Curaçao in hoger beroep bijvoorbeeld geen  
grievenstelsel en dat functioneert uitstekend. Dat  
is waardevolle informatie voor ons eigen stelsel.”

Bijdragen met juridische kennis
Naast haar universitaire werk bekleedt Klaassen 
diverse nevenfuncties. “Dat vind ik erg fijn aan mijn 
baan: er is ruimte om dingen ernaast te doen die 
weer relevant zijn voor het onderwijs en het onder-
zoek. Ik ben bijvoorbeeld raadsheerplaatsvervanger, 
die nevenfunctie biedt voeding voor mijn colleges 
Procesrecht. In het bestuur van het Nederlands 
Arbitrage Instituut krijg ik weer inzichten in een 
andere tak van de juridische wereld. Ik heb onder-
zoek uitgevoerd bij Defensie om te kijken hoe daar 
veiliger gewerkt kan worden. Dat is natuurlijk 
prachtig, dat je je juridische kennis beschikbaar 
stelt om iets bij te dragen aan de maatschappij”. 

Stof tot nadenken
Eén van die nevenfuncties betreft de Commissie 
Vergemakkelijking Schadeafwikkeling Beroeps-
ziekten (VSAB), die onlangs het rapport ‘Stof tot 
nadenken’ uitbracht. “Die commissie is iets dat mij 
aan het hart gaat. Wat gebeurt er als iemand een 
beroepsziekte oploopt? Aan de ene kant wil je 
zorgen dat de werkgever niet de rekening gepre-
senteerd krijgt voor schade die niet door zijn 
bedrijf is veroorzaakt. Aan de andere kant wil je 
wel zorgen dat werknemers die door hun werk 
ziek zijn geworden erkend worden en niet tegen 
barrières oplopen om hun schade vergoed te 
krijgen.” Klaassen vindt het boeiend een balans  
te vinden in dat spanningsveld. “Daar hebben we 
in mei het rapport ‘Stof tot nadenken’ over gepre-
senteerd, mede naar aanleiding van werknemers 
die ziek werden van de stof Chroom-6. Binnenkort 

gaan we om de tafel met de nieuwe Staats secretaris 
(Staats secretaris Tamara van Ark is ondertussen 
vervangen door Bas van ’t Woud, red.) om de 
adviezen van de commissie te bespreken. En die 
ervaringen die ik daar opdoe, zijn weer interessant 
om te bespreken in de collegezaal. Zo houd je het 
tastbaar voor studenten”. 

Wat mag en moet de rechter?
In de 22 jaar dat Klaassen hoogleraar is aan de 
rechtenfaculteit is er veel veranderd in het burger-
lijk procesrecht: “Op allerlei manieren wordt 
geprobeerd procedures makkelijker en toeganke-
lijker te maken. De discussie die ik zelf erg boeiend 

“De ervaringen die ik   
op doe, bespreek ik in de 

collegezaal. Zo houd je het 
tastbaar voor studenten.”

vind is die over de vraag ‘Wat mag en moet de 
rechter?’. De rechter heeft steeds meer de regie 
genomen. Maar mag en kun je er als partij op 
vertrouwen dat de rechter alles aan de orde stelt 
wat belangrijk is voor partijen en voor de te nemen 
beslissing? Dat vind ik ontzettend interessant.”
Onlangs is er een wetsvoorstel ingediend voor  
de modernisering van het bewijsrecht. “Het gaat 
hierbij onder andere over meer gebruik maken  
van de digitale mogelijkheden, maar ook over de 
consequenties van die technieken. Kan er 
ge sjoemeld worden met digitaal bewijsmateriaal? 
Worden partijen wel goed gehoord via een video-
verbinding? De toegenomen digitalisering maakt 
de rol van de jurist ook anders, daar zullen we op 
een goede manier mee om moeten gaan”. 
Klaassen sluit af: “Al die veranderingen, zowel in 
het burgerlijk recht als in het burgerlijk proces-
recht, houden het nog steeds spannend voor me. 
Als het allemaal maar bij het oude bleef was het 
ook maar saai hè?”
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alumni office

Paul Bovend’Eert ontvangt  
koninklijke onderscheiding
Hoogleraar Staatsrecht en alumnidecaan Paul Bovend’Eert  
is geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Bovend’Eert ontving de koninklijke onderscheiding vanwege 
zijn uitzonderlijke wetenschappelijke en maatschappelijke 
verdiensten. 

Paul Bovend’Eert zet zijn 
wetenschappelijke expertise 
op het terrein van het staats-
recht in voor maatschappelijk 
relevante onderwerpen. Hij 
mengt zich in het publieke 
debat over lastige staatsrech-
telijke thema’s en maakte deel 
uit van commissies waarbij een 
wetenschappelijke beoorde-
ling van het staatkundige 
proces een maatschappelijk 

belang dient. Zo verrichtte hij op verzoek van de Tweede Kamer 
onderzoek naar de kabinetsformaties van 2017 en 2012 en was hij 
recent lid van het onderzoeksteam dat verslag uitbracht over het 
politiek en maatschappelijk gevoelige dossier van de grondwette-
lijke uitkering van de Koning.

Bovend’Eert is ook zeer betrokken bij de rechtenfaculteit. Hij was 
meermalen lid van het faculteitsbestuur, als decaan en als vice-
decaan onderwijs. Momenteel is hij alumnidecaan. Bovend’Eert is 
in het bijzonder begaan met de kwaliteit en de studeerbaarheid 
van het onderwijs. Het opleiden van kwalitatief goede juristen 
voor een sterke rechtsstaat is daarbij zijn doel. Tevens is hij 
 geïnteresseerd in de rechtsstatelijke organisatie van het eiland 
Curaçao en in de rechtenfaculteit van de University of Curaçao. 
Ook toont hij zich een wetenschapper met grote toewijding voor 
de publieke zaak.

Nijmeegse geschiedenis door  
de ogen van Nijmegenaren
Nijmegen heeft een eigen uitstraling en een eigen karakter. 
Toch is het niet eenvoudig onder woorden te brengen wat de 
stad zo bijzonder maakt. Wat bepaalt het Nijmegengevoel? 

Is dat de gehechtheid aan het landschap en aan iconische 
gebouwen zoals de Stevenstoren? Is het de liefde voor het 
Nimweegs, de trouw aan NEC? Zijn het de vele studenten en  
de linkse bestuurscolleges? Of spelen heel andere zaken een  
rol? Op zoek naar het Nijmegengevoel sprak historicus Dolly 
Verhoeven met tientallen Nijmegenaren die in de afgelopen 
decennia een rol hebben gespeeld in het stedelijk leven. Deze 
gesprekken gingen over hun herinneringen aan de stad en over 
hun eigen Nijmegengevoel. Samen vormen de verhalen een 
verrassende en tegelijkertijd herkenbare geschiedenis van het 
naoorlogse Nijmegen. In het boek ‘Het Nijmegengevoel. Een 
naoorlogse stadgeschiedenis’ schetst Verhoeven het gelaagde 
karakter van de stad, beginnend met het zwaar geschonden 
Nijmegen van na de oorlog en eindigend met de bescheiden  
maar ook trotse stad van nu. 

Dolly Verhoeven (1959) was van 2008 tot en met 2019 bijzonder 
hoogleraar Nijmeegse geschiedenis aan de Radboud Universiteit. 
Sinds 2014 is zij daarnaast bijzonder hoogleraar Gelderse 
geschiedenis, deze positie blijft zij bekleden.

Win het boek
Wilt u kans maken op het boek  
‘Het Nijmegengevoel. Een naoorlogse 
stadgeschiedenis’? Stuur dan een e-mail 
naar alumni@jur.ru.nl o.v.v. uw naam en 
adres. De rechten faculteit verloot twee 
exemplaren van het boek onder de 
inzendingen.
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Nederlandse politieagenten en rechercheurs 
vinden dat het strafrecht onvoldoende onder  -
steuning biedt in hun werk. Die op vattingen 
worden door de meeste officieren van justitie 
en rechters niet gedeeld, maar door sommige 
wel. Zo komt in alle drie de groepen de    
op vatting voor dat rechters soms ‘te voor-
zichtig’ omgaan met de bewijsbeoordeling. 
Criminoloog Jelle Kort promoveerde op 2 
september aan de Radboud Universiteit op 
zijn proefschrift ‘Politiemensen, officieren en 
rechters over 
strafrecht. Een 
onderzoek naar 
opvattingen 
van drie 
groepen 
professionals 
over de 
strafrechts-
pleging in 
Nederland’.

Kort interviewde voor zijn onder zoek politie-
mensen, officieren van justitie en rechters. Hij keek 
in zijn onderzoek naar de opvat tingen van de drie 
beroeps groepen over de straf rechts pleging, maar 
onderzocht niet specifiek hoe die opvat tingen hun 
functioneren beïnvloeden.

CRIMINALITEITSBEHEERSING VERSUS 
RECHTSBESCHERMING 
Politiemensen vertelden Kort onder meer dat ze 
ontevreden zijn over hoe bewijs wordt beoordeeld 
door rechters. Kort: “In de rechtbank heb je 
degelijk, juridisch bewijs nodig om iemand 
veroordeeld te krijgen. Directe bewijsmiddelen, 

forensisch bewijs of meerdere overtuigende 
getuigenissen maken een zaak tegen een ver-
dachte pas echt sterk. Politiemensen zijn echter 
regelmatig overtuigd van schuld op basis van een 
waarschijnlijkheids redenering. Als een verdachte 
bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip op een 
bepaalde locatie is geweest, en omgaat met 
twijfelachtige figuren, is dat voor veel politie-
mensen een optelsom die kan leiden tot een 
overtuiging van schuld.”
Officieren van justitie en rechters bekijken  
de strafrechtspraktijk veel meer door een 
juridische bril, maar het traditionele beeld dat  
‘het uniform’ de criminaliteit bestrijdt en dat  
‘de toga’ staat voor recht en rechtsbescherming  
is te simpel, volgens Kort.

OOK ONVREDE BIJ RECHTERS 
“Politie mensen voelen ergens wel aan wanneer 
een zaak op basis van het verzamelde bewijs 
moeilijk wordt, maar vinden dat het strafrecht  
daar anders mee om moet gaan en dat er anders 
gewogen moet worden,” legt Kort uit. “Opmerkelijk 
genoeg kwam ik tijdens mijn onderzoek ook 
officieren van justitie en rechters tegen die menen 
dat hun collega’s te veel vraagtekens plaatsen bij 
het bewijs in strafzaken. Zij zijn van mening dat  
in sommige zaken het bewijs voor zich spreekt  
en vaker gewoon overgenomen kan worden. Wel 
 is er een stuk minder onvrede over de strafrechts-
pleging onder rechters dan onder politiemensen 
en officieren.”
Volgens Kort ontstaat een verschil in perspectief 
door de rollen die de drie beroepsgroepen ver-
vullen. “Zo zijn politiemensen eraan gewend te 
beslissen in the heat of the moment. Ook hebben 
ze meer direct contact met criminaliteits slacht-
offers in probleembuurten en krijgen daardoor 

sterk het gevoel ervoor verantwoorde lijk te zijn  
dat de autoriteiten bescherming bieden.”

MOGELIJKE GEVOLGEN 
De onvrede met het strafrechtsysteem kan voor 
problemen zorgen. Kort: “Als politiemensen 
verwachten dat het straf recht in hun ogen niet 
adequaat zal rea geren, kan dat ertoe leiden dat ze 
zelf maatregelen nemen. Ze vertellen geneigd te 
zijn tot het uitdelen van veel boetes aan sommige 
probleemgevallen. Ook zien ze collega’s cynisch 
worden en vaker geweld toepassen.”
“Voor een beter politieoptreden is het nood zakelijk 
dat er meer begrip komt over de werking van het 
strafrecht. Het zou goed zijn als de drie groepen 
elkaar meer ontmoeten en elkaars pers pectief 
leren kennen. Politiemensen kunnen gaan de  weg 
een beter idee krijgen van de juridi sche 
afwegingen, terwijl officieren en rechters de 
informatie uit de dossiers beter kunnen inter-
preteren en bevragen.” Ook terug koppeling naar 
de politie is belangrijk: “In kleinere zaken horen 
politiemensen veelal niet hoe het bij de rechter  
is afgelopen met ‘hun’ zaak. Leg ze beter uit wat  
er nodig is en je beperkt het cynisme als een uit-
spraak voor een politieagent ‘tegenvalt’.”
Politiemensen, officieren en rechters blijken zich 
zorgen te maken over hoe het strafrecht wordt 
gezien in de samenleving. Kort: “Een veel gehoorde 
opvatting is dat voor burgers duidelijk moet zijn 
dat het plegen van strafbare feiten niet zonder 
strafrechtelijke consequenties blijft. De gedachte 
daarbij is vooral dat er iets recht moet worden 
gezet door strafrechtelijk optreden, maar een 
legitiem strafrechtsysteem vereist ook respect 
voor de spelregels, dat gerechtelijke dwalingen 
worden voorkomen en dat opgelegde sancties 
op termijn niet averechts werken.”

Uitgelicht: Opvattingen over strafrecht onder 
politiemensen, officieren en rechters botsen

tekst: thomas haenen

Promoties
Mr. drs. J.E. de Klerk - Instellingen 
voor collectieve belegging in effecten  
Promotors: prof. mr. D. Busch,  
prof. mr. C.W.M. Lieverse

Mr. S.C.E.F. Moulen Janssen -  
De positie van aandeelhouders bij 
preventieve herstructureringen 
Promotors: prof. mr. P.M. Veder,  
prof. mr. G.J.C. Rensen

 Kort MSc - Politiemensen, officieren 
en rechters over strafrecht 
Promotors: prof. dr. ir. J.B. Terpstra,  
prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen

tekst: thomas haenen
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Mr. A.M. Mennens - Het dwang-
akkoord buiten surseance en faillissement  
Promotors: prof. mr. P.M. Veder,  
prof. mr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem

Mr. drs. J.W.A. Dousi - De uitleg 
van Anglo-Amerikaanse boilerplate-
bedingen in Nederlandse contracten 
Promotors: prof. mr. S.E. Bartels,  
prof. mr. H.N. Schelhaas

Mr. M. Louisse - Public funding of 
failing banks in the European Union 
Promotor: prof. mr. D. Busch

Mr. drs. R. van der Hulle - Naar een 
Nederlandse political question-
doctrine? Een beschouwing over de rol 
van de rechter in politieke geschillen 
Promotor: prof. mr. R.J.B. Schutgens, 
Copromotor: mr. dr. J.J.J. Sillen

Benoemingen,  
prijzen en prestaties
Marijke ter Voert benoemd tot 
hoogleraar Empirical Legal Studies
Marijke ter Voert is benoemd tot hoogleraar 
Empirical Legal Studies. Dit is een nieuwe 
leeropdracht, die gaat over onderzoek naar 
de onderliggende assumpties en werking van 
het recht in de praktijk. Ter Voert zal zich 
onder meer bezig houden met het initiëren 
en stimuleren van empirisch juridisch 
onderzoek binnen de gehele faculteit: zowel 
binnen het Onderzoekcentrum Onderneming 
& Recht (OO&R) als het Onderzoekcentrum 
voor Staat & Recht (SteR) zal zij hiermee aan 
de slag gaan. Daarnaast zal Ter Voert zich 
inzetten om het juridisch empirisch onder-
zoek meer in te bedden in het onderwijs. Dit 
onderwijs zal zich richten op het interpre teren 
en gebruiken van onderzoeksbevindingen  
in de praktijk. Verder richt het zich op de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden  
bij research masters en promovendi om zelf 
empirisch onderzoek uit te voeren.

Tineke Strik benoemd tot 
hoogleraar Burgerschap en 
migratierecht
Tineke Strik is benoemd tot hoogleraar 
Burgerschap en Migratierecht. Zij zal onder-

zoek verrichten bij het Centrum voor 
Migratie  recht naar de externe dimensie van 
het Europees asiel- en migratiebeleid en naar 
de rechtspositie van Unieburgers en derde-
landers in de Europese Unie. Sinds juli 2019  
is Strik lid van het Europees Parlement, waar 
ze deel uitmaakt van de vakcommissie 
Burger lijke Vrijheden, Justitie en Binnen-
landse Zaken, de commissie Buitenlandse 
Zaken en de subcommissie Mensenrechten. 

Femke Laagland benoemd tot 
kroonlid SER
Hoogleraar Europees arbeidsrecht Femke 
Laagland is benoemd tot kroonlid bij de 
Sociaal Economische Raad (SER). De SER is 
de belangrijkste adviesraad voor regering en 
parlement over sociaaleconomische vraag-
stukken. Binnen de SER werken werkgevers-
organisaties, vakbonden en onafhankelijke 
kroonleden samen. Kroonleden dienen het 
algemeen belang en treden op als bruggen-
bouwer wanneer de werknemers en onder-
nemers er niet uit komen.

Rowin Jansen ontvangt Universitaire 
Studieprijs 2020
Tijdens de Opening Academisch Jaar ont -
vingen zeven pas-afgestudeerden de 
Universitaire Studieprijs vanwege de uit -
zonderlijke kwaliteit van hun afstudeer-
scripties. Vanuit de rechtenfaculteit kreeg 
Rowin Jansen de studieprijs toegekend voor 
zijn scriptie ‘Parlementaire controle op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in 
Nederland’. Jansen studeerde Geschiedenis 
en Nederlands recht aan de Radboud 
Universiteit. In 2019 rondde hij zowel de 
master Staats- en bestuursrecht als de 
multidisciplinaire master Politiek en 
Parlement cum laude af. Na zijn studie is 
Jansen als docent en promovendus gaan 
werken bij de vaksectie Algemene rechts-
wetenschap en het Onderzoekcentrum  
voor Staat en Recht (SteR). Zijn promotie-
onderzoek betreft het (parlementair)  
toezicht op het nationaal veiligheidsbeleid.

Joeri Bemelmans wint de straf-
rechtelijke Moddermanprijs 2020
Het proefschrift ‘Totdat het tegendeel bewezen 
is. De onschuldpresumptie in  rechts historisch, 
theoretisch, internationaal rechtelijk en 
Nederlands strafprocesrechtelijk perspectief’ 
van Joeri Bemelmans, is bekroond met de 

Moddermanprijs 2020. Joeri Bemelmans 
schreef zijn cum laude proef schrift onder 
begeleiding van hoogleraar Straf- en 
strafprocesrecht Piet Hein van Kempen. 
Momenteel is Bemelmans mede werker van 
het wetenschappelijk bureau van de Hoge 
Raad der Nederlanden en daarnaast fellow 
van het Onderzoekcentrum Staat en Recht 
(SteR).

Diana van Hout benoemd tot 
voorzitter Adviescommissie 
praktische rechtsbescherming  
in belastingzaken
Bijzonder hoogleraar Formeel Belastingrecht 
Diana van Hout is benoemd tot voorzitter 
van de Adviescommissie praktische rechts-
bescherming in belastingzaken. Deze 
commissie brengt advies uit over de wijze 
waarop de Belastingdienst in belastingzaken 
uitvoering geeft aan de bestaande middelen 
van rechtsbescherming. Dit om de rechts-
bescherming van burgers en kleine onder-
nemers zo goed mogelijk te waarborgen, 
binnen de wettelijke kaders en de grenzen 
van de uitvoering.

Claartje Bulten toegetreden tot 
Commissie Vennootschapsrecht
Hoogleraar Ondernemingsrecht Claartje 
Bulten is toegetreden tot de Commissie 
Vennootschapsrecht. De Commissie 
Vennootschapsrecht is een permanent 
adviescollege en verbonden aan het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid. De 
Commissie adviseert de regering en beide 
Kamers der Staten-Generaal over wetgeving 
op het terrein van het vennootschapsrecht 
en het rechtspersonenrecht in het algemeen. 

Seraina Grünewald ontvangt 
gezamenlijke beurs vanwege ECB 
Legal Research Programme 2020
Hoogleraar European and Comparative 
Financial Law Seraina Grünewald ontvangt, 
samen met twee collega’s van de University 
of Zurich (Zwitserland) en York University 
(Canada), een beurs vanwege het Legal 
Research Programme 2020. Deze beurs wordt 
uitgereikt door de Europese Centrale Bank en 
komt ten goede aan Grünewalds onderzoeks-
project: ‘Could the ECB issue an electronic 
equivalent of paper-based euro banknotes? 
Under what conditions might such ‘electronic 
banknotes’ have legal tender status?’.
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Blijf 
scherp

Onbeperkt cursussen en webinars volgen  
met het Altijd scherp-abonnement?

  ONBEPERKT TOEGANG TOT ONZE 
CURSUSSEN EN WEBINARS

  ALTIJD UP-TO-DATE IN UW 
VAKGEBIED

  MET ONZE TOPDOCENTEN  
BENT U ZEKER VAN UW ZAAK

  VOOR EEN VASTE EN SCHERPE PRIJS

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en voorop 

lopen in uw vakgebied? Met het Altijd scherp-abonnement van het CPO kiest  

u 12 maanden lang onbeperkt uit ons aanbod. U kunt cursussen op locatie 

combineren met onze webinars. Zo blijft u altijd scherp. Voor een vaste  

en scherpe prijs. Als alumnus krijgt u € 100,- korting met uw kortingscode 

‘alumni2020’

Meer info en aanmelden: www.cpo.nl/altijdscherp
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alumniprijs:
€ 1.295,-

€ 1.395,-

ALTIJD 
SCHERP

abonnement



  ONLINE LEREN WAAR EN  
WANNEER U WILT

  MEER DAN 90 WEBINARS OP  
10 RECHTSGEBIEDEN

  GEMAKKELIJK WEBINARS VOLGEN 
VANAF UW WERKPLEK OF THUIS

  KIJK LIVE OF OP EEN ZELFGEKOZEN 
MOMENT

Wilt u in de komende periode meerdere webinars volgen? Met een CPO 

Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis 

aanscherpen. Als alumnus krijgt u € 100,- korting met uw kortingscode 

‘alumni2020’

Webinarbundel Onbeperkt 

• Onbeperkt webinars volgen

• 12 maanden lang geldig

• € 895,- (vrijgesteld van btw)

• Alumniprijs: € 795,- 

Webinarbundel 10 punten

•  Volg webinars voor een totaal  

aan 10 PO-punten

• 12 maanden lang geldig

• € 595,- (vrijgesteld van btw)

• Alumniprijs: € 495,- 

Meer info en aanmelden: www.cpo.nl/webinarbundel 

postacademisch

Volop online leren met een webinarbundel?
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Het coronavirus: CPO gaat zoveel mogelijk online
Vanwege de coronacrisis en de nieuwe maatregelen van het kabinet vinden de cursussen van het 

CPO in de komende maanden zoveel mogelijk online plaats. De cursussen die in november en 

december op locatie zouden plaatsvinden, worden omgezet naar een online cursus en zijn dus niet 

meer ‘in de zaal’ te volgen. Het CPO wil hiermee gehoor geven aan de urgente oproep van het kabinet 

om het aantal contacten en reisbewegingen te beperken. Bovenal staan de gezondheid en veiligheid 

van cursisten, docenten en medewerkers voorop. Voor enkele cursussen wordt om didactische en 

 organisatorische redenen een uitzondering gemaakt. Kijk op www.cpo.nl voor meer informatie. 
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datum cursus

ARBEIDSRECHT

27 november 2020 Webinar Ontslaggronden en -vergoedingen

8 december 2020 Webinar Arbeidsrecht

BESTUURSRECHT

17 november, 1 en  
8 december 2020

Bestuursrecht verdiept

26 november 2020 Webinar Actualiteiten Bestuursrecht

BURGERLIJK (PROCES)RECHT

9 december 2020 Webinar Burgerlijk recht

9 december 2020 Webinar Burgerlijk procesrecht

15 december 2020 Exhibitie en bewijsbeslag

FINANCIEEL RECHT

19 en 26 november 2020 Actualiteiten Financieel toezichtrecht

8 december 2020 «JOR» Actueel Financieel recht

10 december 2020 Webinar Actualiteiten Wwft

IE, ICT & PRIVACY

19 november 2020 Toezicht en handhaving in het kader van de AVG

7 december 2020 Webinar Actualiteiten Privacy

9 december 2020 Actualiteiten Intellectueel Eigendom

10 december 2020 De invloed van technologische ontwikkelingen 
op het recht

INSOLVENTIERECHT

17 november 2020 Concern, financiering en aansprakelijkheid

23 en 24 november 2020 Zekerheidsrechten verdiept

1, 8 december 2020 Actualiteiten Insolventierecht

2 december 2020 Beslag- en executierecht

datum cursus

OMGEVING & VASTGOED

26 november 2020 Webinar Omgeving & Vastgoed - Huurrecht

26 november 2020 Kabel- en leidingendag

14 december 2020 Meegroeicongresreeks deel III

ONDERNEMINGSRECHT

26 november 2020 «JOR» Actueel Ondernemingsrecht

10 december 2020 Webinar «JOR» Actueel Ondernemingsrecht

PERSONEN- EN FAMILIERECHT, ERFRECHT

23 november 2020 Actualiteiten Personen- en familierecht

16 december 2020 Webinar Familievermogensrecht en Erfrecht

STRAFRECHT

25 november 2020 Webinar Straf(proces)recht

VAARDIGHEDEN

20 november 2020 Duits voor juristen

VERBINTENISSENRECHT 

10 december 2020 Liability, decision-making and representation 
(onderdeel Company Law programme)

19 december 2020 Legal forms of business  
(onderdeel Company Law programme) 

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID  

26 november 2020 De toepassing van Unierecht en 
aansprakelijkheid

3 december 2020 Aansprakelijkheid van accountants

Cursusoverzicht najaar 2020



Altijd up-to date met de webinars  
Financiering, Zekerheden & Insolventie

Blijf scherp

Bent u werkzaam op het gebied van Financiering, Zekerheden  

& Insolventie? Wilt u op een effectieve manier uw kennis op peil 

houden en voorop lopen in uw vakgebied? En door de beste 

docenten bijgepraat worden over de belangrijkste ont wikke lingen 

op een moment dat het u uitkomt? Volg dan de FZI-webinars van 

het CPO: top-experts uit wetenschap en prak tijk bespreken met 

regelmaat de meest relevante onder werpen, arresten en 

actualiteiten. Zo hoeft u niets te missen en blijft u up-to-date.

De FZI-webinars zijn bij uitstek geschikt voor advocaten, notarissen, 

bank- en bedrijfsjuristen die alles over hun vak willen weten en scherp 

willen blijven. Met veel direct toepasbare kennis, inspiratie, opinie en 

nieuwe inzichten. Zodat u uw cliënt het beste advies kunt geven. 

Wilt u meerdere webinars volgen? 

Met de CPO Webinarbundel 10 punten (€ 595,-) kunt u  

10 FZI-webinars volgen. Als alumnus krijgt u € 100,- korting  

met uw kortingscode ‘alumni2020’ en betaalt u dus € 495,-

Kijk op www.cpo.nl/fzi voor meer info en het volledige aanbod. 

Een greep uit het 
webinaraanbod FZI:

• Verrekening

• Fiscale aspecten van insolventies

• Girale betaling rond faillissement

• Contractuele verrekening

• Actualiteiten Overeenkomsten in faillissement

• Opheffing van beslagen

• Bankgarantie

• Dwangakkoord

• Opzegging van kredietovereenkomst

• Eigendomsvoorbehoud 

• Actualiteiten Hoofdelijkheid en borgtocht

• Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

• Financiëlezekerheidsovereenkomsten in de 

financiële praktijk

• Actualiteiten Factoring
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De coronacrisis legde het 
onderwijs dit voorjaar volledig 
lam. Althans, voor even. Want 
al snel kwamen er creatieve 
oplossingen. Marianne van 
den Bosch (directeur oplei-
dingen bij het Centrum voor 
Postacademisch Juridisch 
Onderwijs (CPO)) en Roel 
Schutgens (hoogleraar 
Algemene rechtswetenschap 
en vicedecaan onderwijs) over 
de eerste schrik, de digitale 
vernieuwingen en de balans 
tussen fysiek en online 
 onderwijs.
tekst: machiel van zanten

“Juist in deze coronaperiode 
zien we de meerwaarde van 
persoonlijke ontmoeting”
Marianne van den Bosch en Roel Schutgens

“Tijdens die beruchte persconferentie van 12 maart 
zat ik met een groepje collega’s te vergaderen in 
Utrecht”, herinnert Marianne van den Bosch zich. 
“We hebben meteen het managementteam bij elkaar 
geroepen om te overleggen. De dag erna zijn we 
naar de faculteit gegaan om onze laptops en pape-
rassen mee te nemen. Vanaf dat moment werkte 
iedereen thuis.”
De coronacrisis van dit voorjaar had ingrijpende 
gevolgen voor het onderwijs van het CPO. Van den 
Bosch: “Dat was tot dan toe vooral fysiek. We 
bedienen jaarlijks vele duizenden cursisten op tien-
tallen verschillende locaties. Wel zijn we de afge-
lopen jaren steeds meer online gaan aanbieden.  
Het sleutelwoord bij ons is blended learning, waarbij 
fysiek onderwijs gepaard gaat met online activi-
teiten. Soms is die digitale component beperkt tot 
enkele materialen. Maar steeds vaker gaat het om 
een rijkgevulde digitale leeromgeving, met casuïstiek, 
video’s en andere vormen van e-learning.”
Het CPO maakte vanaf 12 maart drie weken lang pas 
op de plaats: alle cursussen werden afgezegd. In de 
tussentijd zorgde het centrum voor goede thuis-
werkfaciliteiten en een efficiënte overlegstructuur. 
Het paste zijn onderwijsaanbod in technische en 
didactische zin aan naar een online variant. Van den 
Bosch: “Toen konden we de talloze vervallen bijeen-
komsten uit de drie voorafgaande weken online gaan 
inhalen. Ook het onderwijs dat na die drie weken 
gepland stond, zijn we zoveel mogelijk online gaan 
aanbieden. We wilden per se geen vertraging veroor-
zaken bij onze cursisten. Voor velen van hen is het 
belangrijk dat ze bijvoorbeeld tijdig een certificaat 
krijgen om definitief tot de advocatuur of het nota-
riaat te worden toegelaten.”
Terugkijkend op die hectische periode constateert 
Van den Bosch dat het CPO een steile leercurve 
heeft doorgemaakt. “Het was een periode van bloed, 
zweet en tranen, van mouwen opstropen en schou-
ders eronder. De aanleiding was triest, maar ik kijk 

tevreden terug naar de positieve manier waarop  
we er met zijn allen mee zijn omgegaan. En ik ben 
enorm dankbaar voor de flexibiliteit van onze 
docenten, de CPO-medewerkers én onze opdracht-
gevers.”

Enorme klus
Corona trof ook het reguliere onderwijs hard. “Vóór 
de crisis was dat vrijwel volledig gebouwd op fysiek 
onderwijs”, zegt Roel Schutgens, hoogleraar 
Algemene rechtswetenschap en vicedecaan onder-
wijs. “Sommige colleges werden opgenomen zodat 
studenten ze later konden terugkijken, maar dat 
was het wel. Ons onderwijs was totaal niet ingericht 
op de afwezigheid van studenten.”
De crisis van maart legde het onderwijs dan ook 
volledig lam. Althans, ongeveer een week. 

“Het was een periode van bloed, 
zweet en tranen, van mouwen 

opstropen en schouders eronder”

NOOT VAN DE REDACTIE: 

HET INTERVIEW IS VÓÓR DE 

NIEUWE MAATREGELEN VAN 

13 OKTOBER AFGENOMEN. 
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Schutgens: “Nadat iedereen was bekomen van de 
schrik zijn we gaan improviseren: we gebruikten 
oude video-opnamen van colleges en maakten 
nieuwe filmpjes. Ook ik heb achter mijn laptop 
colleges opgenomen. Dat zag er amateuristisch uit, 
maar zo kon het onderwijs wél doorgaan. Daarnaast 
hebben verschillende docenten discussiefora en 
Zoom-sessies opgezet, zodat er meer interactief 
contact met studenten kwam.”
Speciale aandacht ging uit naar de tentamens. Die 
moesten de studenten vanuit huis maken. “We 
hebben in het begin bewust geen proctoring ingezet, 
dat is software die de studenten op afstand in de 
gaten houdt”, zegt Schutgens. “Dat had te maken 
met privacyzorgen van de studentenmedezeggen-
schap en onzekerheid over de belastbaarheid van 
onze technische systemen. Om toch eerlijke ten -
tamens te bieden, hebben we alle kennisvragen 
geschrapt – die zijn namelijk te makkelijk te goog-
elen – en allemaal openboektentamens afgenomen. 
Daarbij hebben we van elk tentamen verschillende 
varianten gemaakt, om samenwerking tussen tenta-
minandi te voorkomen. De vragen waren inhoudelijk 
vergelijkbaar, maar met andere namen, andere 
casussen en in gerandomiseerde volgorde. Dat was 
een enorme klus. In twee maanden tijd hebben we 
voor ruim honderd tentamens een nieuw format 
ontwikkeld. Ik ben er enorm trots op dat het in 99,5 
procent van de gevallen goed is gegaan.”

Persoonlijke aandacht
Al snel bleek dat de coronacrisis niet weken, maar 
minimaal maanden zou gaan duren. Dus smeedde  
de faculteit deze zomer plannen voor het nieuwe 
collegejaar. “Dankzij enkele nieuwe onderwijsvormen 
hebben we nu een hybride programma”, zegt 
Schutgens. “In de bachelorfase bieden we een mix 
van oude en nieuwe video-opnamen, interactieve 
Zoom-werkgroepen en fysieke tutorials. Bij elk 
semestervak komen studenten drie keer in groepjes 
van negen bijeen voor een tutorial onder leiding van 
een docent. We diepen een moeilijke casus uit of 
lezen een complex arrest. Studenten én docenten 
vinden het een verademing om elkaar weer te zien. 
Het is bovendien een unieke ervaring: zulk klein-
schalig onderwijs kunnen we normaal gesproken 
alleen aan onze topmasterstudenten bieden. In de 
masterfase zijn de colleges trouwens grotendeels 
fysiek. De grote collegezaal biedt plaats aan dertig 
tot veertig studenten. De anderen kunnen het 
college volgen via een opname of livestream.”
Voor eerstejaars heeft de faculteit aanvullende maat-
regelen genomen. Schutgens: “Zij hebben geen eind-
examen kunnen doen, nauwelijks een introductie 
gehad en krijgen nu heel beperkt fysiek onderwijs. 
We moeten er echt extra in investeren om hen te 

binden aan de faculteit. Daarom hebben we ongeveer 
vijftig tutoren aangesteld. Dat zijn getalenteerde 
ouderejaars die met één of twee groepjes van negen 
eerstejaars wekelijks fysiek of virtueel bijeenkomen. 
Dat heeft een duidelijke sociale functie, maar we 
geven die tutorgroepen ook elke week een serieuze 
inhoudelijke opdracht, zoals zelf tentamenvragen 
maken of rechtsvragen analyseren in een nieuws-
bericht. Daarnaast treden alle docerende collega’s – 
inclusief de leden van het faculteitsbestuur – op als 
mentor van vier eerstejaars. De docenten bellen de 
studenten maandelijks op om te vragen of het goed 
gaat en hoe het eventueel beter kan. Zo krijgt elke 
eerstejaarsstudent persoonlijke aandacht.”
Voor Schutgens zelf heeft de coronacrisis een verras-
send neveneffect: hij mag elke week college geven  
in de grote zaal van De Vereeniging. “Dat beschouw 
ik als een voorrecht, al is het in het Grotius leuker. 
De zaal in De Vereeniging is zo groot dat interactie 
moeilijk is. In het Grotius zitten vijfhonderd 
studenten op elkaar gepakt. Dat is beregezellig. Ik kan 
tussen de rijen doorlopen en af en toe een beetje 
met de studenten keten. Toch ben ik oprecht blij met 
de mogelijkheden van De Vereeniging en de meeste 
studenten vinden het geweldig.”

Lerende gemeenschap
Het CPO heeft er expliciet voor gekozen om het 
onderwijs vanaf september weer zoveel mogelijk 
fysiek te laten plaatsvinden. Van den Bosch: “We 
merken dat onze docenten en cursisten er grote 
behoefte aan hebben. Omdat onze bijeenkomsten – 
de congressen daargelaten – niet meer dan dertig 

deelnemers hebben, mogen we elkaar volgens de 
regels fysiek ontmoeten. Cursisten die toch niet 
aanwezig kunnen of willen zijn, kunnen via een 
livestream meekijken en via een chatfunctie mee-
praten. Een deskundige student-assistent fungeert 
als moderator. Deze communiceert via de chat 
met de afstandscursisten en speelt relevante 
vragen door naar de docent.”
Voor de nabije toekomst is flexibiliteit het sleutel-
woord bij het CPO. “Dat betekent dat we zo snel 
mogelijk meebewegen met de overheidsmaat-
regelen”, zegt Van den Bosch. “Het betekent ook  
dat we online onderwijs aanbieden als dat een meer-
waarde heeft. Denk aan een digitale leeromgeving 
met niet alleen jurisprudentie, tijdschriftartikelen  
en passages uit handboeken, maar ook filmpjes, 
pod casts, serious gaming, webinars en online 
sessies. Webinars, al dan niet over Covid-gerela-
teerde onderwerpen, nemen nu sowieso een 
enorme vlucht. ” De balans tussen online en fysiek 
aanbod is nu nog vooral afhankelijk van hoe de 
pandemie zich ontwikkelt. In het post-corona-
tijdperk zal die balans volgens Van den Bosch 
afhangen van de doelgroep, de duur van de opleiding 
en de aard van het onderwijs. “Pure kennisover-
dracht gaat makkelijker online dan een discussie 
over beroepsethiek. Daar zijn het onderlinge contact 
en de groepsdynamiek veel belangrijker.”
Van den Bosch benadrukt dat ze geen heil ziet in 
onderwijs dat uitsluitend online plaatsvindt. “Het 
gewicht van online onderwijs is het afgelopen half-
jaar noodgedwongen toegenomen en we zien het 
nut ervan. Maar tegelijkertijd zijn we juist in deze 
coronaperiode de meerwaarde gaan zien van 
per soonlijke ontmoeting.” Schutgens onderschrijft 
dat: “In een column van onze rector Han van Krieken 
stond laatst: ‘Een universiteit is een lerende gemeen-
schap.’ Ik ben het daar helemaal mee eens: we leren 
van elkaar en met elkaar. De afgelopen maanden is 
de waarde van die lerende gemeenschap duidelijker 
geworden dan ooit. Die kun je niet vervangen door 
thuisonderwijs.”
Online onderwijs kan volgens Van den Bosch wel 
helpen om het traditionele onderwijs te verdiepen. 
“Daarom denk ik dat voor praktijkjuristen de wel-
overwogen combinatie van online leren in een digi-
tale leeromgeving en elkaar fysiek ontmoeten de 
toekomst heeft.” Schutgens: “Ik wil niet te zeer voor-
uitlopen op de didactische lessen van deze crisis.  
We kunnen die pas na afloop echt goed evalueren. 
Maar voorlopig zou ik denken dat je met digitale 
mogelijkheden docenten kunt vrijspelen, zodat ze 
hun resterende fysieke onderwijs nog intensiever en 
effectiever kunnen inrichten. Online onderwijs blijft 
wat mij betreft ook in de toekomst dienend aan het 
fysieke onderwijs.”

“We moeten extra investeren  
om eerstejaars te binden aan  

de faculteit”
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Niet de eerste universiteit
De kranten van toen waren zich ervan bewust dat 
de Roomsch Katholieke Universiteit niet de eerste 
universiteit in Nijmegen was. Het katholieke 
dagblad De Tijd kopte op 16 oktober 1923 in haar 
bijzondere editie ter gelegenheid van de opening 
van de RK Universiteit dat Nijmegen reeds in de  
17e eeuw universiteitsstad was. ‘Voor velen zal het 
een openbaring zijn, die verrassende mededeeling 
in dit feestnummer aan te treffen, en toch is zij 
historisch.’ Daarna volgden enige bijzonderheden 
over deze oude academie, volledig ontleend aan 
een boekje van de Nijmeegse advocaat en oudheid-
kundige J. in de Betouw (1732-1820), Quartierlyke 
Academie en Apostolische of Latynsche School te 
Nymegen (1795), p. 3-14. Het Nijmeegse stadsbe-
stuur creëerde in 1655 een ‘illustere’ school met het 
geld dat eigenlijk was bedoeld voor de financiering 
van de universiteit van Harderwijk, ‘’s lands hooge-
school’, ‘die geenen opgang maakte’. De ‘illustere’ 
school werd op 3 mei 1655 plechtig ingewijd. Een 
jaar later al, in 1656, volgde haar verheffing tot 
universiteit. Deze daad berustte op staatsrechtelijk 
drijfzand. Het stadsbestuur van het kwartier 
Nijmegen was helemaal niet bevoegd tot de stich-
ting van een universiteit. De Staten van Gelre en 
Zutphen waren dat wel. Zij hadden echter hun zegen 
al gegeven aan de universiteit van Harderwijk. Er 
waren dus vraagtekens te plaatsen bij de geldigheid 
van de Nijmeegse diploma’s. Dit deed overigens In 
de Betouw niet in zijn boekje.  

Hij schreef dat de professoren gemachtigd waren 
om ‘titels’ te verlenen. De belangstelling onder de 
Gelderse jeugd voor een universitaire studie in 
Nijmegen bleek tamelijk groot. Tussen 1658 en 1665 
begon jaarlijks zo’n zestigtal studenten met hun 
opleiding. Het onderwijs vond plaats in het gebouw 
van de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint 

In 2023 viert de Radboud Universiteit haar 100-jarige bestaan. 
De katholieke kranten kwamen bij de opening van haar deuren 
op 17 oktober 1923 woorden te kort om de oprichting van ‘deze 
kathedraal voor den dienst van het geschapen verstand’ te 
bejubelen. Eindelijk had ‘het volk van Willibrord’ (658-739), 
bisschop van Utrecht en aartsbisschop der ‘Friezen’, een eigen 
universiteit. ‘Wij hebben knappe menschen noodig voor ons 
steeds hooger opbloeiend Katholiek leven, economisch zoowel 
als godsdienstig’, aldus De Maasbode in haar bijzondere 
‘Universiteits-Nummer’ van 28 juni 1923. De nieuwe universiteit 
kende drie faculteiten: de Faculteit der Theologie, de Faculteit 
der Letteren en Wijsbegeerte en de Faculteit der Rechts-
geleerdheid. Er is dus al 100 jaar sprake van juridisch onderwijs 
en onderzoek in Nijmegen. Alle reden om enkele hoogte- en 
dieptepunten van de afgelopen eeuw in herinnering te roepen. 
Deze bijdrage is de eerste in een reeks van zes, die in de af -
leveringen van de komende jaren van Radboud Rechten zullen 
ver schijnen, ter ere van de campagne Op naar 100.
tekst: corjo jansen

Een eigen
universiteit

uit de geschiedenis van de nijmeegse juridische faculteit

Aula Wilhelminasingel
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op naar 100 | deel 1

Einde van de eerste universiteit
In 1672 bezetten Franse legers de stad. Deze be- 
zetting luidde het einde in van de Nijmeegse 
universiteit. Daarvoor had zij het al moeilijk, met 
name door een uitbraak van de pestepidemie in 
1665. Van 1676 tot 1678 vond er een grote vredes-
conferentie in Nijmegen plaats, waarbij tientallen 
onderhandelaars in de stad verbleven, onder wie 
ook vertegenwoordigers uit de andere Nederlandse 
provincies. Noodt greep de dood van zijn collega 
De Greve aan voor een fraaie lijkrede in de Sint 
Stevenskerk. De kerk zat tjokvol met Nijmegenaren 
en de in de stad verblijvende diplomaten. Noodt 
wist indruk te maken op tenminste één van hen,  
de Friese staatsman Willem van Haren (1626-1708). 
Mede dankzij hem werd hij in 1679 benoemd aan  
de universiteit van Franeker. Zoals In de Betouw 
schreef: de Nijmeegse universiteit ‘ging te niet 
omtrent het Jaar 1679, Gerhardt Noodt, de langst-
overgebleven der Professoren naar Franeker 
beroepen en vertrokken zijnde’.

Terug naar 1923
Tussen de oude en de nieuwe universiteit bestond 
een groot verschil. De oude ‘was beslist Prote-
stantsch’, aldus een mededeling in de genoemde 
bijzondere editie van De Tijd van 16 oktober 1923. 
Haar kosten werden bestreden uit onder meer de 
opbrengst van in beslag genomen katholieke 
goederen. Het grootste gedeelte van de katholieke 
bevolking van Nijmegen betaalde bovendien belas-
ting voor een inrichting van onderwijs, waaraan zij 
niets had. Of zij daartegen had geprotesteerd, was 
niet bekend. Hoe anders was de situatie in 1923! 
Hoewel de universiteit met slechts drie faculteiten 
oogde als een onvoltooide kathedraal, zij had alles 
in zich om uit te groeien tot een volwaardige hoge-
school en bij te dragen aan de emancipatie van de 
Nederlandse katholieken. De publicatie van het 
lesrooster van de universiteit in het Latijn (Series 
Lectionum) in De Tijd deed nog denken aan de oude 
universiteit.

Jan, dat nu bekend staat als de ‘Commanderie’. De 
oude Nijmeegse universiteit kende drie faculteiten: 
theologie, geneeskunde en rechtsgeleerdheid.

De oude juridische faculteit
De rechtenfaculteit trok van de drie faculteiten de 
meeste studenten. Dit had mede te maken met de 
goede naam van de juridische hoogleraar, Petrus  
de Greve (1621-1677). Hij was in 1648 tot hoogleraar 
in het Romeinse recht benoemd te Harderwijk. De 
Nijmegenaren hebben hem voor veel geld wegge-
kocht. Hij ging in Nijmegen 1.200 gulden verdienen, 
een vorstelijk salaris in die tijd. De Greve gaf onder-
wijs over de Instituten, een leerboek Romeins recht 
voor eerstejaars rechtenstudenten, en de Digesten. 
Keizer Justinianus (527-565) heeft deze beide ver-
zamelingen van Romeins recht op 30 december  
533 tot wet verheven. De Greve schoolde zijn 
studenten niet alleen theoretisch, maar hij pro- 
beerde ze ook kennis te laten maken met de 
rechtspraktijk. Hij doceerde daarom niet alleen 
over het Romeinse recht, maar ook over het in 
Gelre geldende Romeinse recht. Dit leverde een 
samensmelting op van lokale en provinciale 
Gelderse gewoonten, stedelijke verordeningen en 
het Romeinse recht, het zogeheten Rooms-Gelders 
recht. De Greve was rector, toen hij op 26 juli 1656 
als promotor de eerste doctorsbul overhandigde 
aan Petrus Jordan, een telg uit een Nijmeegse 
regentenfamilie en een ver familielid van In de 
Betouw. Op 27 december 1671 kreeg De Greve  
een juridische hoogleraar naast zich: de jonge 
Nijmegenaar Gerard Noodt (1647-1715). Hij zou –  
als Leids hoogleraar – tot Europese faam geraken.

Corjo Jansen is hoogleraar Rechts-
geschiedenis & Burgerlijk recht en 
 voorzitter van het Onderzoekcentrum 
Onderneming & Recht, Radboud 
Universiteit.

Op naar 100-serie
In de Op naar 100-serie 
‘Herinneringen van Nijmeegse 
alumni’ komen verschillende alumni 
aan het woord over hun ervaringen 
met de Nijmeegse rechtenfaculteit. 
Bekijk alle verhalen op www.ru.nl/
rechten/opnaar100

november 2020   RadboudRechten

19



Ay Lien Veldhoen - van de Kraats studeerde Internationaal en 
Europees recht van 2005 tot 2011. Hoewel ze de toga uiteindelijk 
links liet liggen, heeft Ay Lien een fijne studietijd gehad aan de 
Nijmeegse rechtenfaculteit. Ze vertelt: “Al vanaf de Introductie 
had ik het erg naar mijn zin. Ik heb een groep goede vriendinnen 
overgehouden aan mijn eerste jaar, die ik nu nog regelmatig 
spreek.” 
De woorden van emeritus hoogleraar Peter Tak prikkelden Ay 
Lien om actief te worden in het studentenleven: “Hij vertelde  
dat studenten zich vooral moesten ontplooien náást hun studie. 
Dat heb ik gedaan: ik heb in allerlei commissies gezeten en  
een bestuursjaar gedaan bij ELSA (European Law Students’ 

buiten rechte

In de eerste editie van ‘Buiten Rechte’ vertelt 
alumna Ay Lien Veldhoen - van de Kraats 
over hoe ze vroeger de nieuwe Ally McBeal 
wilde worden, maar na haar afstuderen toch 
doorkreeg dat de advocatuur niets voor haar 
was. Ze gooide het roer om en startte een 
succesvol huiswerkbegeleidingsinstituut op. 
‘Homework F1rst Class’ bestaat inmiddels uit 
vier vestigingen en heeft de afgelopen jaren 
al vele scholieren een een steuntje in de rug 

geboden.
tekst: dennis arns

Association, red.). Daar heb ik ontzettend veel van geleerd.”  
Ook in de collegezalen vermaakte Ay Lien zich prima: “Ik had  
het toevallig laatst nog met mijn vriendinnen over enkele 
 oud-docenten. Ybo Buruma bijvoorbeeld, die kon geweldig 
vertellen. En de Sinterklaascolleges op rijm van Tijn  
Kortmann zijn memorabel, die zaten geweldig in elkaar.”

Stressvolle stage 
Ay Lien studeerde af in het Europees arbeidsrecht en liep stage 
bij een groot kantoor op de Zuidas. “Ik zag een Ally McBeal-
achtige carrière voor me, maar eenmaal aan de slag viel het werk 
me flink tegen. Hoge werkdruk, lange dagen, overuren, veel 
stress. Ik merkte al snel dat de advocatuur niks voor mij was.” 
Toch solliciteerde Ay Lien na haar studie op een juridische 
functie: “Ik vond dat ik het in ieder geval moest proberen. Maar 
de mensen die tegenover me zaten bij het sollicitatiegesprek 
drukten me al met de neus op de feiten. Ik was overal super 
enthousiast over, behalve over de functie zelf. Ze vroegen me  
of ik dit zélf wel zag zitten. Toen ik eenmaal afgewezen was, viel 
er een last van mijn schouders. De opluchting die ik toen voelde 
zei genoeg: ik moest iets anders gaan doen.”
Na die beslissing beraadde Ay Lien zich op haar toekomst. “Mijn 
ouders drukten me wel op het hart: als je er nu voor kiest om niet 
aan de slag te gaan in een togaberoep, dan wordt het later lastig 
om terug te keren. Ik denk dat ze daar gelijk in hadden, maar ik 
wist het vrij zeker. Eigenlijk wilde ik überhaupt niet meer voor 
een baas werken. Ik kom uit een ondernemersfamilie, dus dat zit 
er een beetje in.” Ay Liens vader werkte in het onderwijs, dus 
kwam het idee om een instituut voor huiswerkbegeleiding op te 
starten in Wijchen. Dat werd Homework F1rst Class. “Zo’n organi-
satie was er nog niet in de omgeving, dus daar lag een aardig gat 
in de markt.” 

Mond-tot-mondreclame
Door de grote vraag groeide het bedrijf al snel: “Ik begon in mijn 
eentje. Ik begeleidde scholieren met alle vakken, behalve de bèta-
vakken voor bovenbouwers. Maar de vraag groeide hard, ik 
hoefde niet eens iets aan marketing te doen. De mond-tot-mond-
reclame ging als een trein. Ouders praten met elkaar over hun 
kinderen na school of op de sportclub. Al snel waren er allerlei 

IN DE RUBRIEK ‘BUITEN RECHTE’ KOMEN NIJMEEGSE 

RECHTENALUMNI AAN HET WOORD DIE EEN CARRIÈRE 

HEBBEN OPGEBOUWD BUITEN DE JURIDISCHE SECTOR.  

“Ik merkte al snel 
dat de advocatuur 
niks voor mij was”
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klasgenoten, broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes van mijn   bijles -
scholieren die mijn hulp konden gebruiken.” 
Het gaat het instituut inmiddels voor de wind: “We bieden huis-
werkbegeleiding, bijles en examentrainingen. Een aantal collega’s 
zijn fulltime in dienst, maar veel studeren nog aan de universiteit. 
We hebben een goed en fijn team staan, al is het soms best lastig 
om goed personeel te vinden. Bijles en huiswerkbegeleiding 
gebeurt vooral in de uren na school, dat vraagt flexibiliteit. Ook 
van mezelf. Aan de andere kant heb ik wel veel meer vrijheid dan 
wanneer ik voor een baas zou werken, al is het op een andere 
manier.” Homework F1rst Class bestaat nu uit vier verschillende 
vestigingen: “Een aantal jaar geleden zijn we een samenwerking 
gestart met het Merlet College in Grave en Mill. We opereren 
daar binnen de school als zelfstandig bijlesinstituut. En inmiddels 
heb ik een kantoor gerealiseerd in mijn achtertuin in Oss. Ik hoef 
dus eigenlijk de deur niet eens uit op een werkdag.” 

Op de letter
De collegebanken liggen inmiddels al een tijdje achter Ay Lien.  
Zo ook de juridische stof: “Ik gebruik die niet veel in mijn werk.  
Ik kan zelf de arbeidscontracten voor het personeel opmaken, 
daar houdt het wel mee op. Maar de rechtenstudie heeft me 
bijvoorbeeld wel geleerd hoe je omgaat met taal. Juristen zitten 
natuurlijk erg op de letter. Dat is handig bij het doceren van talen, 
maar ik probeer leerlingen ook mee te geven hoe belangrijk het 
gebruik van taal is voor je verdere carrière. Als er bijvoorbeeld 
iemand bij ons solliciteert als bijlesdocent en een dt-fout maakt, 
dan gaat de brief de prullenbak in. Dat geldt later waarschijnlijk 
ook voor onze leerlingen.” 
Ay Lien heeft in ieder geval geen spijt van haar keuze om rechten 
te studeren 15 jaar geleden: “Ik denk niet dat ik nu een andere 
studie zou kiezen, als ik het allemaal opnieuw mocht doen. De 
rechtenstudie heeft me veel gebracht en gevormd tot wie ik nu 
ben. Ik heb er geleerd om goed analytisch na te denken, daar heb  
ik in mijn huidige werk nog profijt van. En ik heb veel contacten 
overgehouden aan de studie, zelfs mijn vriendinnen. Eigenlijk 
werkt er maar één van die groep in de advocatuur bedenk ik me 
nu. De rest is allemaal bij bedrijven en overheidsinstanties aan  
de slag gegaan, al dan niet als bedrijfsjurist. Misschien waren wij 
een groepje met een ander gedeeld interessegebied.” 

“Toen ik eenmaal afgewezen was,  
viel er een last van mijn schouders. 

De op luchting die ik toen voelde  
zei genoeg: ik moest iets anders  

gaan doen.”
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Beroepsopleiding in coronatijd
Door de coronamaatregelen zag de start van de 
beroepsopleiding er wat anders uit dan gebruikelijk. 
Twee weken nadat Paul begon met de opleiding ging 
het hele land namelijk op slot. “Gelukkig heb ik nog 
net de introductie mee kunnen pakken, dus ik heb 
mijn mede-opleidingsgenoten wel in levenden lijve 
kunnen ontmoeten. Daarna waren de opleidings-
dagen allemaal online.” Paul had vooraf nog geen 
goed beeld van wat hij van de beroepsopleiding kon 
verwachten: “Ik wist natuurlijk dat het onderdeel was 
van de functie, maar niet wat de opleiding exact zou 
bieden. Het is eigenlijk een verlengde van je univer-
sitaire basis, alles wordt weer opnieuw behandeld.  
Ik ben op dit moment bezig met de minor Bestuurs-

“ Na je mastertitel 
begint het pas”

recht. Dat was voor mij als civielrechtelijk afgestuurd 
jurist en specialist in het arbeidsrecht alweer een tijd 
geleden”. 
Ook op kantoor ziet de werksituatie er nu een stuk 
anders uit. “Het scheelt dat je in ons vakgebied 
gemakkelijk thuis kunt werken, maar de communi-
catie met collega’s verloopt nu – ook op kantoor – 
wel een stuk anders. Normaal kan je gemakkelijk bij 
iemand binnenlopen voor een korte vraag, nu ben je 
veelal aangewezen op telefonisch contact. Het 
‘gezellig samen koffiedrinken’ zit er helaas even niet 
in. Maar dat zal voor iedere beroepsgroep gelden.”

‘Vergeet alles wat ik heb gezegd’
Het arbeidsrecht sprak Paul aan door de vele 
ontwikkelingen die het rechtsgebied met zich 
brengt.. “Het arbeidsrecht is constant in beweging. 
In 2015, toen ik nog studeerde, is de Wet Werk & 
Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Dat zorgde ervoor dat 
ik op maandag een college Arbeidsrecht had waar  
we een leerstuk behandelden over de ketenregeling 
en een week later zei mijn docent Imke Lintsen 
enigszins gechargeerd: ‘Vergeet alles wat ik vorige 
week heb gezegd, er komt een nieuwe regeling aan’. 
En per 1 januari 2020 is diezelfde ‘nieuwe’ ketenrege-
ling wederom veranderd. Die beweging spreekt mij 
enorm aan. Verder is het een tastbaar rechtsgebied, 
heel werkend Nederland heeft met het arbeidsrecht 
te maken. Ook buiten mijn werk kan ik er met 
mensen op een laagdrempelige manier over praten. 
In mijn huidige functie sta ik met name werkgevers 
bij. Wij adviseren zowel aan de voorkant hoe om te 
gaan met juridische werkgeversvraagstukken als 
over het handelen bij arbeidsconflicten met mede-
werkers”. 
De stage heeft Paul goed op weg geholpen bij zijn 
eerste stappen als advocaat. “Ik heb zowel bij mijn 

huidige werkgever Holla Advocaten als bij Poelmann 
van den Broek stage gelopen. In die periodes heb ik 
al een goed beeld gekregen van wat er van je ver-
wacht wordt als advocaat. Natuurlijk wordt je als 
student-stagiair op een andere manier ingezet, maar 
de kennis die ik daar opdeed heeft me wel op weg 
geholpen in de eerste paar maanden. Je weet toch 

net even iets beter hoe de communicatielijntjes 
lopen en wat voor vragen je kunt verwachten. Ik 
kan alle studenten dan ook (dringend) aanraden  
om een goede stageplaats te zoeken, ongeacht of 
dit nu in de advocatuur of daarbuiten is.” 

Begeleiding van collega’s
Ook zijn collega’s hebben Paul in de eerste periode 
uitstekend begeleid. “Dat is ook wel nodig, denk  
ik. Je hebt op een gegeven moment je mastertitel, 
maar dan begint het pas. Er komt zo veel meer bij 
kijken: het is niet alleen het oplossen van casussen. 
Denk bijvoorbeeld aan in- en externe communi-
catie, de snelheid van werken en jurisprudentie-
besprekingen. Daarbij is goede begeleiding van  
je collega’s superbelangrijk.” Paul is dan ook 
tevreden met de samenstelling van het arbeids-
rechtteam bij Holla. “Er loopt altijd wel een 
ervaren advocaat rond die je op een laagdrem-
pelige manier om hulp kunt vragen. Je moet 

first case scenario

Paul Smarius werkt nu een jaar bij Holla 

Advocaten op de sectie Arbeidsrecht: 

“Ik ben per 1 november 2019 begonnen 

als juridisch medewerker. In februari van 

dit jaar ben ik beëdigd en per maart ben 

ik begonnen als advocaat-stagiair en 

volg ik de beroeps opleiding. Dat bevalt 

me erg goed.” Paul heeft weinig opstart-

problemen gekend, maar benadrukt wel 

de grote overstap van de universiteit 

naar de advocatuur: “Je gaat opeens van 

vrijheid-blijheid naar het gestructu reer de 

werkende leven. Maar ik heb het idee dat 

ik er wel klaar voor was.”

IN DE RUBRIEK ‘FIRST CASE SCENARIO’ BESPREKEN JONGE ALUMNI HUN 

EERSTE STAPPEN IN DE ADVOCATUUR. IN DEZE EDITIE IS HET WOORD AAN 

PAUL SMARIUS, ARBEIDSRECHT ADVOCAAT BIJ HOLLA ADVOCATEN. 

“Je brengt een groot deel van 
de week op het werk door, dan 

kun je het maar beter goed 
naar je zin hebben.” 
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Word Career 
Service Partner
Wilt u studenten en jonge alumni 
helpen hun eerste stappen in de 
arbeidsmarkt te zetten, bijvoorbeeld 
door trainingen te geven of een 
stageplaats aan te bieden?  
Kijk dan eens op de website van  
de Career Service Rechten:  
www.ru.nl/rechten/careerservice/

PAUL SMARIUS

niet onderschatten hoe belangrijk een goede werk-
omgeving is. Je brengt een groot deel van de week 
op het werk door, dan kun je het maar beter goed 
naar je zin hebben.”

Kijkje in de keuken
Inmiddels heeft Paul al aardig wat gesprekken  
met cliënten achter de rug. “De eerste keren is  
dat wel een beetje spannend, maar dat is ook juist 
wat het werk leuk maakt. Uiteindelijk heb ik toch 
meer kennis van het arbeidsrecht dan degene die 
aan de andere kant van de tafel zit. Bovendien  

werk ik nu vaak nog mee op cases bij een senior.”
Het werk biedt Paul een welkom kijkje in de keuken 
van zijn cliënten. “Van heel veel bedrijven had ik 
hiervoor ik nog nooit gehoord. Je spreekt met veel 
professionals in diverse branches. Het is interes-
sant om te ervaren welke invalshoek de cliënten 
soms hebben omtrent een vraagstuk als ze bij mij 
komen. De casussen zijn immers niet, zoals we 
veelal leren op de universiteit, alleen juridisch van 
aard. Er spelen ook bijvoorbeeld bedrijfsculturele, 
financiële en emotionele aspecten een rol. Het 
maken van een vertaalslag naar de juridische 
werkelijkheid is daarbij van groot belang.” 

Recentelijk was er een cliënte genoodzaakt om 
een reorganisatie door te voeren als gevolg 

van de coronacrisis. “Ontzettend ingrijpend 
voor zowel het bedrijf als haar werk-

nemers. Holla begeleidt dan de juridi-
sche aspecten van de reorganisatie, 

zodat de directie van het bedrijf de 
handen vrij heeft om de andere 
zaken in goede banen te leiden.  
De directeur van het bedrijf sprak 
in de pers over de reorganisatie, 

terwijl wij op de achtergrond alles aan het stroom-
lijnen waren. Op dat moment komt je werk al 
 helemaal tot leven.”

Wat wil de klant?
Pauls grootste uitdaging tot nu toe is het maken 
van de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. 
“Op de universiteit word je natuurlijk wetenschap-
pelijk opgeleid, maar er komt nogal wat bij kijken 
om dat naar een praktisch advies voor de klant  
te vertalen. Ondanks dat veel docenten ook erva-
ringen uit de praktijk delen, leer je het snelste als  
je het zelf daadwerkelijk ervaart. Het uitgangspunt 
blijft het juridisch kader, maar daarna moet je ook 
kijken naar wat de klant wil. Dat is een kwestie van 
doen. Ik hoop die kneepjes hier te leren: het goed 
kunnen meedenken met klanten. Onze cliënten 
willen natuurlijk het beste voor hun bedrijf en ik  
wil ze daar zo goed mogelijk bij helpen. Wanneer 
een werknemer ontslagen wordt, is dat voor die-
gene ontzettend ingrijpend. Als advocaat probeer  
je dat op een zo correct mogelijke manier af te 
ronden, zowel voor de werkgever als voor de werk-
nemer. Dat geeft me voldoening.” 
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in the picture 

Studio Grotius Take 1… Actie!
Een klein beetje acteertalent is mooi meegenomen 
wanneer je een carrière als docent ambieert. Dat zal voor 
niemand als een verrassing komen. Maar door de corona-
maatregelen en de verschuiving naar het online aanbieden 
van cursusstof, moeten onze docenten meer dan ooit voor 
de camera verschijnen. Daarom heeft de faculteit nu  
Studio Grotius gerealiseerd. In deze knusse, huiselijke 
 doe-het-zelf-studio worden clips opgenomen waarin de 
werkgroepstof voor studenten besproken wordt. 
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