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Sinds kort laat (op het moment van schrijven ten-
minste) het demissionaire kabinet-Rutte de teugels 
in deze fase van de coronapandemie weer wat 
vieren. Ook op de universiteit is er meer mogelijk. De 
anderhalvemetermaatregel is losgelaten. De beper-
kingen voor het aantal studenten in hoorcolleges en 
werkgroepen (max. 75) zijn (vooralsnog?) ingetrokken. 
De hoorcolleges voor de grote vakken in de bachelor 
Rechtsgeleerdheid (Algemene Inleiding, Straf-, Staats- 
en Bestuursrecht en natuurlijk Burgerlijk recht) 
worden als vanouds door de docenten aangeboden 
in de grote collegezaal van het Grotiusgebouw of 
elders in één van de grote collegezalen op de campus. 
Je zou verwachten dat het storm loopt en de stu-
denten, bevrijd van het coronajuk, zich naar college 
spoeden. De werkelijkheid is echter dat de opkomst 
vooralsnog behoorlijk tegenvalt. En dat ligt niet aan 
onze docenten die als gebruikelijk hoog scoren in 
evaluaties. De hoorcolleges werden namelijk tevens 
als livestream en als weblecture-opname aangeboden 
(ten behoeve van snotterende thuisblijvers). Hierdoor 
is het gemakkelijk om thuis te blijven en lekker op 
de bank de collegeopnames, – liefst versneld – af te 
spelen.  Er is dus nog wel wat werk aan de winkel om 
deze corona gemakzucht weg te nemen en studenten 
naar de campus te krijgen. Het oude normaal in het 
onderwijs is zeker nog niet bereikt. 

De terugkeer naar de campus voelt niettemin ver-
trouwd. Het Grotius ligt er niet meer verlaten bij. Er 
is weer wat leven in de brouwerij. Onze eerstejaars 
hebben de introductieweek, waarin al flink meer 
mogelijk was ten opzichte van vorig jaar, dan 
ook met beide handen aangegrepen om 

elkaar en de universiteit feestelijk te leren kennen. 
Maar ook hun voorgangers begonnen dit academisch 
jaar met een soortgelijke kennismaking. Onze tweede-
jaars krijgen dit collegejaar namelijk voor het eerst het 
onderwijs zoals we het op de Nijmeegse rechtenfacul-
teit bedoeld hebben. 

Hoe het onderwijs wordt vormgegeven in Nijmegen, 
weet collega en rechtsfilosoof Thomas Mertens als 
geen ander. Hij is immers al 35 jaar werkzaam aan 
onze faculteit en gaat komend voorjaar met emeri-
taat. In deze editie van RadboudRechten blikt hij terug 
op zijn eerste kennismaking met de faculteit, vertelt 
hij over zijn vormende jaren in Florence en de inspi-
ratie die hij uit het werk van Immanuel Kant haalt. 
Ook komt alumnus Gerd van de Logt aan het woord. 
Hij is als hoofd Business Development bij Eneco en 
directeur van Groen Gas Nederland veelvuldig bezig 
met de energietransitie. Verder bespreekt collega 
Corjo Jansen in de rubriek Uit de geschiedenis… de 
oorlogsjaren van de faculteit, en licht alumna Marieke 
Blezer haar stap van het arbeidsrecht naar interieur-
design toe.

Ik wens u namens de redactie veel leesplezier toe. 

Paul Bovend’Eert, 
alumnidecaan

Terug naar het 
oude normaal?
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RadboudRechten vertelt hij onder 

meer over zijn vormende jaren in 

Florence en onthult hij zijn plan-

nen voor zijn pensioen.

In deze uitgave

4 Nieuws
Met onder meer nieuws over het  
eredoctoraat van Holger Fleischer en de 
koninklijke onderscheiding van Jacques 
Sluysmans.

6 Thomas Mertens 
In 1986 kwam Thomas Mertens naar 
Nijmegen, waar hij promoveerde en 
hoogleraar werd. Na 35 jaar neemt de 
rechtsfilosoof en Kant-adept afscheid.

9 Alumni office
In memoriam: Antoinette Steins- 
Wulterkens en nieuws over de  
Van der Grintenlezing.

13 CPO
Centrum voor Postacademisch Juridisch 
Onderwijs.

17 First case scenario
Robin Wouters vertelt waarom hij aan  
de slag ging als bedrijfsjurist bij Human 
Total Care.

18 Onderzoek
Ashley Terlouw en Rowin Jansen over het 
overschot aan vrouwen in de rechterlijke 
macht en Tim Walree over schadever-
goedingen bij de onjuiste verwerking van 
persoonsgegevens.

20 Gerd van de Logt 
Het hart verpand aan de energietransitie.

24 In the picture
Herrie bij de buren.
 

22 Buiten rechte
Alumna Marieke Blezer stapte over van 
het arbeidsrecht naar een carrière als 
interieurstyliste en heeft een eigen bedrijf 
genaamd Casa & Co.  

Uit de geschiedenis
Corjo Jansen beschrijft in het derde 
deel van deze rubriek de faculteit  
in de Tweede Wereldoorlog.

10

Radboud Rechten najaar 2021

2 3

FSC-logo
plaatsen

(Zalsman informeren)



Eredoctoraat voor rechtsgeleerde  
en econoom Holger Fleischer 
Op donderdag 21 oktober reikte de Radboud Universiteit een eredoctoraat 
uit aan prof. dr. Holger Fleischer tijdens de viering van de 98e dies natalis. 
Fleischer is directeur van het Max Planck Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht in Hamburg en hoogleraar aan de Bucerius  
Law School in Hamburg. 

Jacques Sluysmans ontvangt  
koninklijke onderscheiding 
Bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht Jacques Sluysmans is op 16 september 2021 
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de lustrumviering van 
de door Sluysmans opgerichte Vereniging voor Onteigeningsrecht ontving hij de 
koninklijke onderscheiding vanwege zijn uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten. 

Tonny Nijmeijer benoemd  
tot staatsraad advocaat-generaal
Tonny Nijmeijer, hoogleraar Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit, 
is per 1 oktober 2021 benoemd tot staatsraad advocaat-generaal in de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Hoogleraar Onder nemingsrecht Claartje  
Bulten is zeer verheugd: “Fleischer is een 
autoriteit. Hij staat bekend als een van 
de grote vernieuwers van het onderne-
mingsrecht in Duitsland. Naast jurist is hij 
econoom, en juist door zijn vak- en rechts-
gebied-overschrijdende aanpak komt hij tot 
nieuwe inzichten. Zo schreef hij recent een 
innovatief boek over personenvennoot-
schappen in rechtsvergelijkend perspectief 
en vergeleek daartoe rechtsvormen als 
de Nederlandse maatschap en vennoot-
schap onder firma met elf andere landen, 
waaronder zelfs Rusland en de Verenigde 
Staten. De enorme hoeveelheid publicaties 
van zijn hand gelden als baanbrekend en 
origineel, mede omdat hij rechtsgeschie-
denis, rechtsvergelijking, rechtseconomie, 

Europees recht en positief recht combi-
neert.” Fleischer is zeer geïnteresseerd 
in de ontwikkelingen in het Nederlandse 
ondernemingsrecht en leest Nederlandse 
wetenschappelijke literatuur.

Jacques Sluysmans is sinds 2013 als bijzonder 
hoogleraar Onteigeningsrecht verbonden aan 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en is tevens 
partner bij Van der Feltz advocaten te Den 
Haag. Hij ontving de onderscheiding wegens 
zijn grote bijdrage aan het onteigeningsrecht in 
Nederland. 
Sluysmans wordt geroemd om de kruis-
bestuiving tussen wetenschap en praktijk in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden. Onteige-
ning heeft een ingrijpende invloed op het leven 
van burgers, waardoor juridische toegankelijk-
heid van dit rechtsgebied van groot belang is 
voor een adequate rechtsbescherming. In het 
bijzonder heeft Sluysmans zich de afgelopen 
jaren met succes ingespannen om ook in de 
nieuwe onteigeningsregelgeving – in de  
Omgevingswet, waarin de Onteigeningswet 
binnen afzienbare tijd zal opgaan – veilig te 
stellen dat rechterlijke betrokkenheid gewaar-
borgd blijft in elke onteigeningsprocedure. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is de hoogste bestuurs-
rechter in Nederland. De voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak kan een 
staatsraad advocaat-generaal vragen om 
zogenoemde conclusies te nemen. Een 
conclusie is een vorm van juridische tegen-
spraak, die bijdraagt aan de rechtsontwik-
keling. Nijmeijers hoofdfunctie blijft hoog-
leraar Bestuursrecht, in het bijzonder het 

Omgevingsrecht, aan de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid van de 

Radboud Universiteit.

Omgevingsrecht
Nijmeijer zal zich met 
name bezighouden met 

het nemen van conclusies op het gebied 
van het omgevingsrecht. Dit rechtsgebied 
heeft betrekking op de bescherming en het 
benutten van de fysieke leefomgeving. Het 
kan dan bijvoorbeeld gaan om het juridisch 
faciliteren van stedenbouwkundige ontwik-
kelingen of de adequate bescherming van 
natuur. Met een conclusie van de staats-
raad advocaat-generaal kan een rechts-
vraag in een breder verband  
worden geplaatst. Daarbij kunnen actu-
ele (juridische) ontwikkelingen worden 
betrokken en kan worden gereflecteerd 
op de stand van de rechtspraak. Ook kan 
een staatsraad advocaat-generaal in een 
conclusie suggesties doen om bestaande 
rechtspraak te nuanceren of bij te stellen. 

In de voorlaatste week van augustus zagen we met 
grote vreugde hoe Nijmegen weer terugkeerde naar 
het ‘oude normaal’. Hoewel de introductieweek 
voor eerstejaars nog steeds een aantal restricties 
kende, waren er binnen de richtlijnen voldoende 
mogelijkheden om elkaar op een feestelijke 
manier te leren kennen. De mentorgroepen, 
die in felgekleurde T-shirts op ontdekkingstocht 
door de stad fietsten, vormden een vertrouwd 
aangezicht. Een mooi en belangrijk moment voor 
hen: het begin van hun studententijd. Een moment 

dat onze tweedejaars vorig jaar nog in een sterk 
afgeslankte vorm hebben beleefd. Maar ze kregen 
een massale herkansing: voor hen hebben we dit 
jaar de tweedejaarsintroductiedag georganiseerd. 
Een initiatief waarmee de faculteit uniek was binnen 
de Radboud Universiteit. Dit geeft des te meer aan 
hoe belangrijk wij het contact met en tussen onze 
studenten vinden. In dat licht is het prettig dat het 
merendeel van de colleges dit jaar ‘gewoon’ in 
fysieke vorm plaatsvindt. Het Grotiusgebouw  
leeft weer.

Nieuwe gezichten, vertrouwde beelden

Simlish leidt minder af 
dan Engels in achter-
grondmuziek bij gesprek
Taalwetenschapper Susanne Brouwer onder-
zocht hoe goed mensen elkaar kunnen verstaan 
met muziek op de achtergrond. Voor haar expe-
riment gebruikte ze popliedjes van Katy Perry, 
onder andere in het fictieve Simlish, de taal 
van de bekende computergame The Sims. Wat 
bleek? Het verstaan blijkt slechter bij de Engelse 
versies dan bij de Simlish versie van de liedjes. 
Het beste blijken mensen elkaar te verstaan bij 
de instrumentale versies van Perry’s nummers.

Beeldverbod protestanten 
is van jonger datum dan 
de Bijbel
Volgens de protestanten is de beeldrijke 
rooms-katholieke kerk een vorm van afgoderij. 
De protestanten uit de zestiende eeuw noem-
den de katholieken schamper ‘beeldkussers’. 
Zij beriepen zich daarvoor op het zogenaamde 
Tweede gebod. Uit onderzoek van predikant 
Alfred C. Bronswijk (80) blijkt echter dat een 
zelfstandig beeldverbod niet in de bijbel terug 
te vinden is. Op 21 september promoveerde 
Bronswijk op dit onderwerp.

Ouders hardhandiger  
met peuter tijdens eerste 
lockdown
Ouders met een peuter reageerden tijdens de 
eerste coronalockdown in Nederland vaker 
hardhandig op hun kind, bijvoorbeeld door 
het door elkaar te schudden of uit te schelden, 
dan een vergelijkbare groep ouders voor de 
pandemie deed. Dit blijkt uit een publicatie 
van gedragswetenschappers van de Radboud 
Universiteit, Erasmus MC en VU Amsterdam. Dit 
wijst erop dat er een groter risico op emotionele 
en fysieke kindermishandeling is tijdens een 
lockdown-situatie.

opladen met nieuwe 
kennis 
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw 
vakgebied of juist nieuwe terreinen verkennen? 
Radboud Recharge bundelt de beste weten-
schappelijke artikelen, activiteiten en cursussen 
van de Radboud Universiteit in één overzichtelij-
ke service, die volledig is aan te passen aan uw 
interessegebieden. www.radboudrecharge.nl

Universitair nieuws

Nieuws

Hier leest u enkele uitgelichte 
nieuwsberichten over de 
 Nijmeegse rechtenfaculteit.

In beginsel
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de faculteit. “Ik heb ook een aanstelling bij de Faculteit der 
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, maar heb de 
rechtenfaculteit altijd als mijn thuis beschouwd. Als filosoof 
heb ik me er nooit een buitenbeentje gevoeld. Juristen be-
studeren tot op zekere hoogte dezelfde vragen als filosofen 
en je kunt het recht (ook) zien als een soort toegepaste 
ethiek. Natuurlijk zijn er verschillen: filosofen blijven door-
discussiëren, juristen zeggen op een gegeven moment: zo 
doen we het en niet anders. Dat vind ik een voordeel. Nog 
een verschil: juristen stellen zich vaak nogal normatief op. 
Denk aan proefschriften die afsluiten met een wetsvoorstel. 
Ik heb altijd geprobeerd het descriptieve te scheiden van het 
normatieve.”

Kant als constante
Tijdens Mertens’ carrière is het werk van Immanuel Kant 
een constante geweest. “Dat kwam op mijn pad tijdens mijn 
studie. Ik vond zijn ideeën fascinerend en dat is altijd zo ge-
bleven. Waarom? Neem 
zijn traktaat ‘Naar de 
Eeuwige Vrede’, waarop 
ik ben gepromoveerd. 
Dat kun je zien als een 
voorloper van de  
Verenigde Naties. Kant 
heeft mede bepaald 
hoe onze samenleving 
en onze geschiedenis 
eruitzien, hij hoort tot 
ons cultureel erfgoed. 
Overigens bevat diens 
filosofie ook opvattingen die we nu niet meer accepteren: 
over rassen, de doodstraf, de positie van vrouwen. Maar  
we moeten de geschiedenis niet afmeten aan de huidige 
opvattingen en net doen alsof onze tijd moreel superieur is 
aan de tijd van toen.”
Gevraagd naar mijlpalen uit de afgelopen 35 jaar moet 
Mertens nadenken. “Het verleden dat dichtbij is, ligt na-

tuurlijk het verst in je geheugen. Ik heb 
bijvoorbeeld een inleidend handboek 
geschreven, dat in 2012 voor het eerst 
verscheen en nu nog steeds voor het 
eerste jaar gebruikt wordt. Verder heb ik 
net mijn vierde geannoteerde Kant- 
vertaling gepubliceerd. Ook mijn  
publicaties rond recht en moraliteit 
tijdens het nazisme beschouw ik als 
een mijlpaal. Daarnaast heb ik veel 

“Mijn keuze voor de theologiestudie in Tilburg had waar-
schijnlijk te maken met het Brabantse, katholieke milieu 
waaruit ik voortkom”, zegt Thomas Mertens. “Maar al snel 
bleek de filosofie mijn echte roeping.” Hij studeerde af in 
Tilburg en haalde daarna zijn filosofiebul in Amsterdam. 
“Vervolgens wilde ik graag naar het buitenland om mijn 
proefschrift te schrijven. Ik solliciteerde bij het European 
University Institute in Florence. Dat is een elite-instituut met 
zware toelatingseisen. Eerst moest ik in Nederland voor  
een commissie van hoge piefen verschijnen en daarna op 
sollicitatiegesprek in Florence.”
Mertens dacht dat hij geen kans maakte, maar werd toch 
aangenomen en bracht vanaf 1983 tweeënhalf jaar door in 
de Italiaanse stad. “Een enorm inspirerende omgeving met 
een hippe, kosmopolitische uitstraling en een va et viens van 
grote namen. Mijn theologie- en filosofiestudie waren een 
goede basis, maar mijn vormende jaren heb ik in Florence 
beleefd.”

Katholiek establishment
Omdat hij zijn proefschrift in Florence niet binnen de voor-
geschreven termijn van drie jaar kon afronden, solliciteerde 
Mertens in 1986 in Nijmegen. “Daar trof ik een heel goede 
faculteit met interessante namen als Jef Maeijer, Tijn en Bas 
Kortmann, Martin Jan van Mourik,  
Geert Corstens, Jan Leijten en Désiré 
Scheltens. Het was – en dat bedoel ik 
niet negatief – een faculteit van het  
katholiek establish ment, met een 
wat conservatieve signatuur. Wat dat 
betreft is er de afgelopen 35 jaar veel 
veranderd. Het is nu jonger, diverser, 
dynamischer en internationaler.”
De jonge Mertens vond snel zijn plek op 

 “FILOSOFEN BLIJVEN 
 DOORDISCUSSIËREN, 
 JURISTEN ZEGGEN OP 
 EEN GEGEVEN MOMENT: 
 ZO DOEN WE HET EN 
 NIET ANDERS. DAT VIND 
 IK EEN VOORDEEL” 

>

 Thomas Mertens

Afscheid van  
de faculteit,  
maar niet van de 
(rechts)filosofie

Hij studeerde in Tilburg en Amsterdam, 
maar beleefde zijn vormende jaren in 
Florence. In 1986 kwam hij naar Nijmegen, 
waar hij promoveerde en hoogleraar werd. 
Na 35 jaar neemt rechtsfilosoof en Kant-
kenner Thomas Mertens afscheid. “Maar 
het studeren zal ik zeker niet loslaten.”
Tekst: Machiel van Zanten Foto’s: Duncan de Fey

Thomas Mertens is als hoog-

leraar Rechtsfilosofie verbonden aan 

de Nijmeegse rechtenfaculteit. In het 

voorjaar van 2022 gaat Mertens met 

emeritaat.
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In memoriam:  
Antoinette  
Steins-Wulterkens

Tot ons grote verdriet is  
onze collega Antoinette 
Steins-Wulterkens op 
zaterdag 31 juli op 46-jarige 
leeftijd plotseling overleden. 
Antoinette werkte als 
medewerker alumnizaken bij 
Bureau In- en Externe 
Betrekkingen.

Antoinette onderhield in haar 
functie vele warme contacten 

binnen en buiten de rechtenfaculteit. We herinneren haar als 
een ontzettend fijne collega met een aanstekelijke lach, een 
bevlogen medewerker en een prachtig mens. Antoinette wordt 
verschrikkelijk gemist. Onze gedachten gaan uit naar haar man 
Roy en haar zoons Twan en Rik.

Van der Grintenlezing  
met Ferdinand Grapperhaus “JE HOEFT NIET TE 

 VINDEN WAT IK VIND, 
 MAAR IK WIL WEL DAT 
 JE ARGUMENTEN 
 AU SERIEUX NEEMT” 

gereisd en lezingen gegeven. Dat heeft allemaal met kennis-
overdracht te maken. Zoals collega Corjo Jansen zegt: een 
hoogleraar is op de eerste plaats een leraar. Dat vind ik ook. 
Onderwijs heb ik altijd heel serieus genomen. Ik hoop dat 

ik studenten heb 
kunnen laten zien 
dat wat de filosofie 
doet, relevant is en 
niet zoveel verschilt 
van wat er in de 
rechtenvakken 
gebeurt.”
Mertens liet niet 
alleen in vaktijd-

schriften, maar ook in de reguliere media regelmatig van zich 
horen. Over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, 
de schaduwzijden van Kant, de oorlog in voormalig Joego-
slavië. “Ik vind het belangrijk om ook naar buiten te treden, 
maar alleen als ik iets inhoudelijks kan bijdragen. Het gaat 
niet om mijn mening, maar om argumenten. Ook tegen  
studenten zei ik altijd: je hoeft niet te vinden wat ik vind, 
maar ik wil wel dat je argumenten au serieux neemt.”

Heidegger lezen
Officieel gaat Mertens pas in het aanstaande voorjaar 
met emeritaat, maar dit semester geeft hij voor het laatst 
onderwijs. De nieuwe hoogleraar Rechtsfilosofie is Ronald 
Tinnevelt. “We kunnen met elkaar lezen en schrijven”, zegt 
Mertens over zijn opvolger. “Natuurlijk legt hij andere accen-
ten. Hij is wat contemporainer dan ik en geen Kant-adept. 
Maar Ronald is een toegewijd docent en past goed bij de 

faculteit, dus ik weet zeker dat de leerstoel bij hem in goede 
handen is.”
Zelf gaat Mertens na zijn afscheid onder andere filosofie-
cursussen geven in de gevangenis in Vught. “Verder ben ik 
begonnen met zingen, ik tennis, ik fiets en ik blijf de studen-
ten en promovendi begeleiden die ik nog heb. Ook heb ik 
meer tijd voor de kleinkinderen en wil ik opnieuw reizen. 
Midden jaren tachtig verbleef ik drie maanden met een 
vriend in een blokhut in Noorwegen. Daar las ik Heideggers 
Sein und Zeit. Ik heb al tegen hem gezegd: we gaan dat nog 
eens over doen, nu in Frankrijk. Het studeren zal ik zeker  
niet loslaten.”
Wil Mertens de faculteit bij zijn afscheid nog een boodschap 
meegeven? “Nee, ik hoop dat ik niet zo belerend ben. Wel 
ben ik het eens met Bas Kortmann. Bij diens afscheid zei hij: 
we moeten als universiteit een familie blijven. Dat geldt ook 
voor onze faculteit: het moet een geheel blijven. Natuurlijk 
moet er ruimte zijn voor dissonanten, maar we hebben een 
gezamenlijke klus te klaren. Dat betekent respect voor elkaar 
hebben, elkaar de ruimte geven... Dit klinkt misschien een 
beetje stichtelijk. Maar goed, ik zou zeggen: ga niet alleen 
voor je eigen carrière, maar blijf ook denken aan de ge-
meenschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben om 
studenten een goede opleiding te geven.”

Thomas Mertens beleefde zijn 

vormende jaren in Florence.

Radboud 
Academy

Om mee te gaan met de tijd moet u uw kennis 
actualiseren en uzelf blijven ontwikkelen. Ook na uw 
studie. Blijf bij in de veranderende maatschappij en 

lever een betekenisvolle bijdrage aan uzelf, uw 
organisatie en de samen leving. Radboud Academy 

begeleidt u graag bij je professionele en persoonlijke 
ontwikkeling. Met een ruim aanbod aan opleidingen, 

cursussen, trainingen, masterclasses, webinars en 
workshops heeft u volop keuze om uw kennis te 

verdiepen en te verbreden. Of om uw vaardigheden en 
persoonlijke ontwikkeling te versterken. We bieden een 
flexibel leerklimaat op academisch niveau, variërend in 

vakgebied, vorm en duur. 

Kijk voor meer info op www.ru.nl/radboudacademy. 

Afscheidsrede  
Thomas Mertens 
Mertens’ afscheidsrede vindt plaats 

op 10 december om 16.00 uur in de 

Aula onder de titel: ‘Kant’ in Nijmegen.
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Dat de politiek altijd terug moet kunnen vallen op een stevige 
rechtsstaat blijkt des te meer in tijden van crisis, zoals de 
afgelopen anderhalf jaar tijdens de coronapandemie. Dat was de 
boodschap van demissionair Minister van Justitie en Veiligheid 
Ferdinand Grapperhaus tijdens de achttiende Van der Grinten-
lezing op woensdag 13 oktober. In de Academiezaal sprak hij zijn 
lezing getiteld De rechtsstaat als politiek kompas uit.

Law is politics; politics is law. Met die ondertitel wilde Grapperhaus het 
belang van de rechtsstaat in de politiek nog maar eens benadrukken. 
“Allereerst: het recht is politiek. We bepalen zelf op alle niveaus hoe we 
onze samenleving inrichten. In Nederland hebben we een van de meest 
uitgekristalliseerde democratieën, tot op niveaus van waterschappen en 
deelraden. We zijn er zelf bij - het recht is dus politiek. Maar politiek is ook 
recht. Dat betekent niet een relativering van het recht. Integendeel: het 
stelt juist veel hogere eisen aan de politiek. Als de politiek bepaalt wat het 
recht is, dan betekent dat tevens dat de politiek in al haar handelen moet 
voldoen aan de allerhoogste rechtsstatelijke eisen. Politiek mag zich niet 
verschuilen achter onwetendheid, of ondoordachtheid, en mag zich nooit 
verschonen op het beginsel van wederhoor. Maar vóór alles: politiek  
moet systematisch zijn en zich niet tot opportunisme verlagen. Politiek is 
dus recht.”

 “LAW IS POLITICS; 
 POLITICS IS LAW” 

http://www.ru.nl/radboudacademy


Uit de geschiedenis - deel 3

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
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De Nijmeegse juridische 
faculteit in de Tweede 

Wereldoorlog

In de rubriek ‘Uit de geschiedenis van 
de Nijmeegse juridische faculteit’ licht 
Corjo Jansen ter ere van het 100-jarige 
faculteitsbestaan in 2023 enkele 
mijlpalen uit. In deze bijdrage, de derde 
in de reeks van zes, bespreekt hij de 
oorlogsjaren van de rechtenfaculteit.

Tekst: Corjo Jansen

De bezetting van Nederland op 10 mei 1940 stortte 
de RK Universiteit in de grootste crisis sinds haar  
oprichting. Nijmeegse juridische hoogleraren, zoals  
W. Duynstee (Strafrecht), E. van der Heijden (Burgerlijk 
recht en Handelsrecht), P. Kamphuisen (Staatsrecht) 
en R. Regout (Volkenrecht), hadden zich voor de oor-
log negatief uitgelaten over het nationaalsocialisme. 
Ch. Raaijmakers (Staathuishoudkunde) en J. Hoogveld 
(Rechtsfilosofie) waren als religieuzen gekant tegen 
de bedreiging die uitging van het nationaalsocialisme 
voor het katholieke geloof. De Duitse bezetter liet er 
geen gras over groeien. Hij arresteerde op 18 juni 
1940 Hoogveld, een kleine twee weken later onderging 
Regout hetzelfde lot. Hoogveld ging naar een concen-
tratiekamp in Emmerik, om verzwakt naar Nijmegen 
terug te komen. Hij stierf op 23 juli 1942. Regout kwam 
in het concentratiekamp Dachau terecht. Hij overleed 
daar op 29 december 1942. Zijn dood sloeg in als een 
bom bij de studenten. Zij kenden hem bijna allemaal. 
Hij was jarenlang hun geliefde geestelijk raadsman 
geweest. 

Vanaf oktober 1940 verstevigde de bezetter de 
greep op het Nederlandse academische leven. Hij 
stuurde formulieren naar al het personeel van de Ne-
derlandse universiteiten. Dit formulier kwam bekend 
te staan als de ariërverklaring. Kennelijk moesten de 
Nijmeegse hoogleraren deze verklaring ook invullen, 
hoewel zij geen ambtenaren waren en de universiteit 
geen rijkssubsidie kreeg. Zij hebben dat allemaal ge-
daan. Aan de Nijmeegse faculteit was echter niemand 
van Joodse herkomst werkzaam. In de loop van 1941 
volgde een confrontatie met de bezetter. Deze had te 
maken met een brief van Mgr. J. de Jong. Volgens De 
Jong dreigde de NSB de RK kerk in de vrije uitoefe-
ning van haar taak te belemmeren en leverde zij een 
ernstig gevaar op voor de christelijke levens opvatting. 
NSB’ers moesten daarom alle sacramenten worden 
onthouden, zoals de doop en de communie. De  
brief leidde tot grote woede bij Rijkscommissaris  

A. Seyss-Inquart. Hij wilde alle geestelijken uit het 
onderwijs verwijderen. Geestelijken mochten bijvoor-
beeld geen instellingen van (hoger) onderwijs leiden. 
De rector magnificus van de RK Universiteit was op  
dat moment pater Duynstee. Hij moest op 1 mei zijn 
rectoraat neerleggen. Kamphuisen werd op 3 juni 
1941 zijn opvolger. Die haalde het bloed onder de 
nagels van de bezetter vandaan door te weigeren het 
adressenbestand van de studenten over te leggen en 
het te laten verdwijnen in een kluis van het aarts-
bisschoppelijk paleis in Utrecht.

Vanaf begin 1941 kwamen er maatregelen tegen 
Joodse studenten. Op 11 februari 1941 kondigde 
secretaris-generaal J. van Dam een numerus clausus af. 
Slechts een beperkt aantal Joodse studenten kon de 
studie voortzetten. Een protest tegen deze maatregel 
in het Nijmeegse studentenblad Vox Carolina leidde 
prompt tot een verschijningsverbod van het blad. De 
rechtenfaculteit kende één Joodse student, Fritz Polak. 
Hij werd in 1943 vermoord in Auschwitz. Confrontaties 
tussen studenten en de bezetter waren in de eerste 
oorlogsjaren grotendeels uitgebleven. Jurist J. Cals, de 
latere minister-president, had als praeses van Carolus 
Magnus (een functie die hij in het eerste oorlogsjaar 
als afgestudeerde vervulde op verzoek van Regout) in 
1940 vier weken in de cel gezeten vanwege een vecht-
partij op de sociëteit met een Duitse student, die wei-
gerde het Wilhelmus te zingen. De studenten sloten in 
maart 1942 zelf het sociëteitsgebouw, nadat de senaat 
van de studentenvereniging – met steun van aarts-
bisschop De Jong – had besloten het bordje ‘Verboden 
voor Joden’ niet op te hangen. De keuze voor het niet 
ophangen was een principiële geweest: er waren geen 
Joodse studenten lid van Carolus Magnus. De sluiting 
betekende het einde van het corpsleven in Nijmegen. 
Het besluit van de senaat kreeg nog een staartje. 
Op 16 juni 1942 heeft de bezetter het Nijmeegse 
Studenten corps als vereniging ontbonden.

In de herfst van 1942 namen de geruchten toe 
over een verplichte arbeidsdienst voor Nederlandse 
mannen. Zij moesten de plaats innemen van Duitse 
werknemers die aan het front vochten. Van Dam had 
op 8 december 1942 de rectoren van de universiteit, 
waaronderde Nijmeegse rector Kamphuisen die het 
rectoraat waarnam, een brief gestuurd waarin een 
mededeling van Seyss-Inquart stond dat duizenden 
Nederlandse studenten in het kader van de arbeids-
inzet twaalf maanden moesten gaan werken in 
Duitsland. Kamphuisen weigerde – evenals overigens 
de andere Nederlandse rectoren – zijn medewerking 
te verlenen aan de uitvoering van deze maatregel. Tot 
woede van de bezetter. Hij verving Kamphuisen en >

Radboud Rechten najaar 2021

11

http://www.ru.nl/rechten/opnaar100
http://www.ru.nl/rechten/opnaar100


Corjo Jansen is hoogleraar 

Rechtsgeschiedenis & Burgerlijk 

recht en voorzitter van het 

Onderzoekcentrum Onderneming 

& Recht van de Radboud 

Universiteit.

100-jarig 
bestaan

1940 - 1945
De faculteit in de 
Tweede Wereldoorlog

Jaren ‘70
De maalstroom van 
de tijd: ontzuiling en 
democratisering

Jaren ‘50 - ‘60
De steunpilaren van de 
 faculteit: F. Duynstee &  
W. van der Grinten

1989 - 1994
Het Centrum voor Postacademisch 
Juridisch Onderwijs en het Onder-
zoekcentrum Onderneming & Recht. 

1940 2023

1923
De Nijmeegse 
juridische 
faculteit

1923
Oprichting: 
Een eigen 
universiteit

“Het CPO is op veel terreinen in ontwikkeling”, 
zegt directeur Opleidingen Marianne van den 
Bosch. “We zijn voor steeds meer kantoren, 
bedrijven en instellingen een strategische 
partner in de opleiding van hun juristen. Ons 
aanbod is geactualiseerd met nieuwe cursus-
sen en opleidingen. En we hebben volop en 
continu aandacht voor onderwijsinnovatie. Bij 
een ondernemend opleidingsinstituut past ook 
een modern logo. Natuurlijk: het gaat bij ons 
allereerst om kwaliteit en inhoud, maar nu wel 
in een nieuw jasje.”

Een opvallend element uit het vorige 
logo, de rode stip, is behouden geble-
ven en speelt een prominente rol in 
het nieuwe logo. De stip symboliseert 
kenmerkende CPO-begrippen: het 
centrum waar praktijk en wetenschap 
samenkomen, een fris idee, een sterk 
inzicht, een scherpe opmerking. De 
kleur rood is dezelfde als de rode 
kleur in het logo van de Radboud  

Universiteit, waarmee het CPO zijn band met 
de faculteit en de universiteit onderstreept. 
Van den Bosch: “Juristen verrijken bij ons hun 
kennis en verdiepen hun inzicht in actuele 
ontwikkelingen, aangespoord door topdocenten 
uit de praktijk en de wetenschap en met veel 
aandacht voor praktijkgerichtheid en didac-
tiek. De robuuste letters staan voor een stevig 
fundament van kennis waardoor je als jurist vol 
vertrouwen leert en functioneert.
Wij werken elke dag aan het verder verbete-
ren van onze kwaliteit, ons onderwijs en onze 

andere diensten. Het uiteindelijke doel 
– een bijdrage leveren aan een 

betere rechtspraktijk – hebben 
we daarbij steeds voor ogen. 
Met ons nieuwe logo laten we 
zien dat het CPO klaar is voor 
de toekomst. We zien ernaar 
uit om die samen met onze 
cursisten, docenten en relaties 

vorm te geven!”

Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de 
faculteit heeft sinds oktober een nieuw logo! Een fris, robuust 
en strak beeldmerk dat past bij het CPO van nu: een modern 
opleidingsinstituut met een actueel en praktijkgericht aanbod 
voor scherpe juristen.

Nieuw logo voor het CPO 

stemde in met de benoeming van B. Hermesdorf per 
16 december 1942 tot nieuwe rector magnificus, in de 
hoop van ‘lastpak’ Kamphuisen af te zijn.

De onrust onder de Nederlandse studenten was door 
de aankondiging van Van Dam groot. De rechten-
student Jozef van Hövell van Wezeveld en Westerflier 
was ‘de aanjager’ van het studentenprotest in Nijme-
gen. Hij was praeses van het op dat moment verboden 
Carolus Magnus en als zodanig de Nijmeegse vertegen-
woordiger in de Raad van Negen, het overlegorgaan 
van het Nederlandse studentenverzet. Hij kreeg voor 
elkaar dat de Nijmeegse studenten zich niet meer 
lieten zien bij de colleges, die stil vielen. Op 5 februari 
1943 werd een aanslag gepleegd op generaal H.A. 
Seyffardt, een NSB’er en de Gevolmachtigde voor het 
Nederlandse Legioen. Hij wees twee studenten aan 
als zijn aanvallers. Razzia’s volgden in Amsterdam 
en Utrecht. De Nijmeegse bestuurders besloten op 
10 februari 1943 geen colleges – zij waren aarzelend 
weer op gang gekomen – meer te geven. Seyss-Inquart 
wilde het studentenverzet ‘uitroeien’ en bedacht daar-
op de loyaliteitsverklaring. Studenten moesten door 
ondertekening trouw verklaren aan de in het bezette 
gebied geldende wetten en zich onthouden van acties 
tegen Duitsland en het Duitse leger. Studenten die de 
verklaring weigerden te ondertekenen, werden naar 
Duitsland gestuurd om te werken.

Aartsbisschop De Jong was van mening dat katholieke 
studenten in eer en geweten een dergelijke verkla-
ring niet konden ondertekenen. Hij raadpleegde op 
8 maart rector Hermesdorf. Die belegde op 13 maart 
1943 een vergadering van de Nijmeegse hoogleraren. 
Allen (op één na) waren gekant tegen het tekenen 
van de loyaliteitsverklaring door de studenten. De 
senaat wees medewerking aan de verklaring door de 
universiteit dan ook onvoorwaardelijk van de hand. 
Op 7 april nam het bestuur van de Sint Radboudstich-
ting hetzelfde standpunt in. Op 9 april kwam de senaat 
van Nijmeegse hoogleraren in spoedvergadering 
bijeen. ‘Het werd de kortste senaatsvergadering ooit in 
Nijmegen gehouden: ze duurde enkele minuten.’ Op 

Hermesdorfs vraag, of men met het besluit van 7 april 
kon instemmen, betuigden alle leden van de senaat 
(opnieuw op één na) hun adhesie. Op zaterdag 10 april 
hing hij het besluit op in de hal van het hoofdgebouw 
van de universiteit dat studenten in Nijmegen geen  
gelegenheid gegeven zou worden tot tekenen en dat 
de universiteit sloot. De RK Universiteit sloot haar 
deuren met ingang van 11 april 1943. Hermesdorf 
verwachtte te worden opgepakt. Dat is nooit gebeurd. 
Met de moedige Jozef van Hövell zou het slecht 
aflopen. Hij speelde een leidende rol in het Nationaal 
Comité van Verzet. Bij toeval werd hij op 27 maart 
1944 opgepakt in Den Haag. Hij is op 5 september 
op transport gezet naar Duitsland. Uitgeput door het 
zware werk is hij in januari 1945 overleden in het  
concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg.

Op 17 september 1944 begon de slag om de bevrij-
ding van Nijmegen. Op 20 september gold de stad als 
bevrijd, maar zij zou nog maanden worden gebom-
bardeerd. Het hoofdgebouw van de universiteit was 
totaal verwoest. Ondanks de persoonlijke en materiële 
ellende kwam het universitaire leven opmerkelijk 
snel op gang. Op 25 oktober 1944 studeerde C.H. de 
Kat als eerste rechtenstudent af, vermoedelijk bij een 
hoogleraar thuis. De eerste examens vonden plaats 
vanaf 1 november 1944 op ijskoude studentenkamers. 
Terwijl Nederland nog niet was bevrijd, hervatten de 
Nijmeegse hoogleraren op verzoek van G. Bolkestein, 
de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen, hun lessen. Zij deden dat in een tweetal kamers 
op de Oranjesingel 72 of thuis. 

De Nijmeegse juridische faculteit verloor in de oorlog 
drie hoogleraren. Regout werd vermoord, Hoogveld 
overleed aan zijn ontberingen, Van der Heijden stierf 
een natuurlijke dood (door ziekte). Kamphuisen ont-
popte zich als (waarnemend) rector tot een kwelgeest 
van de Duitse bezetter. Carolus Magnus stelde zich 
principieel tegen het antisemitisme op. Hermesdorf 
sloot de universiteit. Kortom: de Nijmeegse juridische 
faculteit heeft zich tijdens de bezetting van haar goede 
zijde laten zien.

 “HET CPO IS OP 
 VEEL TERREINEN IN 
 ONTWIKKELING” 
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Cursusoverzicht 

ARBEIDSRECHT

3 december 2 Jaar Wet arbeidsmarkt in balans:  
de ervaringen tot nu toe

14 december Actualiteiten Arbeidsrecht

nu te bekijken Actualiteiten Arbeidsrecht, juni 2021

BESTUURSRECHT

2 december Het begrip ‘belanghebbende’  
in het bestuursrecht

17 februari 
2022 Bestuursrechtelijke handhaving

nu te bekijken Actualiteiten Bestuursrecht, 
november 2021

BURGERLIJK (PROCES)RECHT

1 december Vereuropeanisering van het 
consumentenrecht

15 december Actualiteiten Burgerlijk recht

15 december Actualiteiten Burgerlijk procesrecht

12 april 2022 Toerekening van kennis

21 april 2022 Actualiteiten Goederenrecht voor 
het notariaat

18 mei 2022  Beslag en executie

nu te bekijken Nieuwe regels voor consumenten
koop en digitale inhoud

nu te bekijken Vouchers, wat heb je eraan?

nu te bekijken Duitse webshop en de juridische  
do's en don'ts

nu te bekijken Huur van woonruimte

nu te bekijken Actualiteiten Burgerlijk recht,  
maart 2021

FINANCIEEL RECHT

6 december  Studiedag «JOR» Actueel Financieel 
recht

25 januari 
2022 Actualiteiten WAMCA

30 maart 
2022 Actualiteiten Wwft

9 juni 2022 Wwft voor de praktijk

nu te bekijken Actualiteiten Wwft, september 2021

IE, INFORMATIE EN PRIVACYRECHT

2 december  De invloed van technologische 
ontwikkelingen op het recht

6 december Digital Service Act (DSA)

7 december  Actualiteiten Privacy

8 december  Actualiteiten Intellectueel eigendom

9 december Wet inzage Digitale Markten (DMA)

28 januari 
2022  

Symposium ‘Dag van de Privacy 2022 
– Algoritmes en Artificial Intelligence 
(AI)’

12 april 2022 AVG en faillissement

nu te bekijken Actualiteiten Privacy: AVG en 
faillissement

nu te bekijken Actualiteiten Privacy: Privacy op  
de werkvloer

INSOLVENTIERECHT

nu te bekijken  «JOR» Actueel Insolventie, financiering 
en zekerheden, oktober 2021

14 december  Hypotheek en de wijziging van 
erfpachtvoorwaarden

15 en 16 
december   Insolventierecht verdiept

7 en 20 april 
2022 Actualiteiten Insolventierecht

nu te bekijken GOC garantie

nu te bekijken Kredietverlening aan consumenten

nu te bekijken WHOA en de liquidatiewaarde

nu te bekijken Financiëlezekerheidsovereenkomsten  
in de financiële praktijk

  Webinar      (Online) Cursus      Masterclass      Congres/Symposium      Opleiding      Company Law programme

KLIMAAT & RECHT

14 december  
Klimaat & recht: Juristen en 
Responsible Business Conduct (RBC)

nu te bekijken Energierecht

nu te bekijken Zekerheid op buitengaatse 
installaties

ONDERNEMINGSRECHT

9 december   
Studiedag «JOR»  
Actueel Ondernemingsrecht

16 december  «JOR» Actueel Ondernemingsrecht

17 en 31 mei 
2022 Overnamepraktijk voor advocaten

PERSONEN EN FAMILIERECHT, ERFRECHT

8 december  Actualiteiten Familievermogensrecht  
en Erfrecht

nu te bekijken Actualiteiten Familievermogensrecht  
en Erfrecht, juni 2021

STRAFRECHT
16 december  Actualiteiten Straf(proces)recht

28 januari 
2022  Symposium ‘Corona & strafrecht’

nu te bekijken Cybercrime en digitale opsporing

nu te bekijken Actualiteiten Straf(proces)recht   
juni 2021

VERBINTENISSENRECHT
13 januari 
2022  

Liability, decision making and 
representation

27 januari 
2022  

Securities: Alternative forms of 
security

16 en 30 mei 
en 13 juni 
2022

 
Contracten maken en beoordelen in 
de praktijk

19 mei 2022  Actualiteiten Verbintenissenrecht

• ONBEPERKT TOEGANG TOT  
ONZE CURSUSSEN EN WEBINARS

• ALTIJD UPTODATE IN UW 
VAKGEBIED

• MET ONZE TOPDOCENTEN BENT  
U ZEKER VAN UW ZAAK

• VOOR EEN VASTE EN SCHERPE PRIJS

Een jaar lang  
onbeperkt  

cursussen en  
webinars volgen

Volop online leren 
met een CPO 
Webinarbundel

www.cpo.nl/altijdscherp

WEBINARBUNDEL ONBEPERKT 
• ONBEPERKT WEBINARS VOLGEN

•  TOEGANG TOT MEER DAN  
100 WEBINARS

• 12 MAANDEN LANG GELDIG

• € 895,-. 
ALUMNIPRIJS: € 795,*

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

WEBINARBUNDEL 10 PUNTEN
•   VOLG WEBINARS VOOR EEN 

TOTAAL AAN 10 POPUNTEN

• TOEGANG TOT MEER DAN  
100 WEBINARS

• 12 MAANDEN LANG GELDIG

• € 595,-  
ALUMNIPRIJS: € 495,*

alumniprijs:
€ 1.295,-*

€ 1.395,-

ALTIJD 
SCHERP

abonnement

* Gebruik de kortingscode ‘alumni2021’ 

* Gebruik de kortingscode ‘alumni2021’ 

https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/arbeidsrecht/webinar-2-jaar-wet-arbeidsmarkt-balans-ervaringen/
https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/arbeidsrecht/webinar-2-jaar-wet-arbeidsmarkt-balans-ervaringen/
https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/arbeidsrecht/webinar-actualiteiten-arbeidsrecht-december-2021/
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https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/financieel-recht/studiedag-jor-actueel-financieel-recht/
https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/financieel-recht/studiedag-jor-actueel-financieel-recht/
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https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/bestuursrecht/webinar-digital-service-act-dsa/
https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/ie-informatie-privacyrecht/webinar-actualiteiten-privacy-december/
https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/ie-informatie-privacyrecht/cursus-actualiteiten-intellectueel-eigendom/
https://www.ru.nl/cpo/cursus/cursussen/bestuursrecht/webinar-dma-wet-inzage-digitale-markten/
https://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/symposium-dag-privacy-2022-algoritmes-artificial/
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First Case Scenario

Na het voltooien van zijn bachelor Rechtsgeleerd-
heid aan de Universiteit Leiden vertrok Robin 
naar Nijmegen voor zijn master: “In tegenstelling 
tot de Leidse masters, kon ik in Nijmegen mijn 
vakkenpakket zelf samenstellen. Dat was voor 
mij ideaal, want ik wist niet zo goed wat ik wilde.” 
Uiteindelijk koos Robin voor de specialisatie 
Burgerlijk recht. “Maar om eerlijk te zijn was ik 

nog steeds zoekende.” Opvallend 
vond hij hierbij het contrast tussen 
theorie en praktijk: “De universiteit 
is zo theoretisch: je denkt een vak 
leuk te vinden en er goed in te zijn, 
maar in de praktijk kan het soms 
tegenvallen.”

Dit ondervond Robin toen hij tijdens 
zijn master stage liep. “Bij het eerste 

kantoor gaf ik aan arbeidsrecht interessant te 
vinden. Na zes weken kwam ik erachter dat het 
niets voor mij was, terwijl ik het op de universi-
teit een leuk vak vond.” Praktijkervaring opdoen 
tijdens je rechtenstudie is volgens Robin dan ook 
cruciaal, al is de theoretische basis die je op de 
universiteit legt natuurlijk onmisbaar. “Het is aan 
jou om deze rugzak met juridische kennis vervol-
gens mee te nemen in de echte wereld.”

Het menselijke aspect
Eind 2019 studeerde Robin af en startte hij zijn 
advocatenopleiding bij Stellicher advocaten. “Ik 
vond dit een grote stap. In plaats van een casus 
op papier, gaat het opeens om een echt persoon 
die jouw hulp nodig heeft. Bij sommige zaken 
weet je misschien dat je kunt winnen, maar moet 
je je toch afvragen of het wel de tijd, geld en 
moeite waard is om een proces in te gaan. Soms 
is het beter om tot een schikking te komen. Aan 
de andere kant kan een gewonnen zaak mensen 
juist veel rust geven. Ik vind het mooi om te zien 
dat niet alles altijd zwart-wit is: dat is het mense-
lijke aspect van het recht.”

Hoewel hij het bij Stellicher naar zijn zin had, 
besloot Robin na een jaar te stoppen met de 
advocatenopleiding. “Dat vond ik een lastige 

In de rubriek ‘First case scenario’ bespreken jonge 
alumni hun eerste stappen in de advocatuur. In deze 
editie is het woord aan Robin Wouters, bedrijfsjurist  
bij HumanTotalCare.  Tekst: Manouk van Doren

 “HET IS AAN JOU OM 
 DEZE RUGZAK MET 
 JURIDISCHE KENNIS 
 MEE TE NEMEN IN DE 
 ECHTE WERELD” 

Robin Wouters ging na zijn  

master Nederlands recht 

aan de slag bij Stellicher 

Advocaten, hetzelfde kantoor 

waar hij tijdens zijn master-

opleiding stage liep. Na een 

jaar besloot Robin echter te 

stoppen met de advocaten-

opleiding en de overstap te  

maken naar het bedrijfsleven:  

“Als bedrijfsjurist zit ik nu 

beter op mijn plek”

beslissing. Als ik ergens aan begin, wil ik het ook 
afmaken.” Toch voelde hij dat de advocatuur 
niet bij hem paste. “In de advocatuur schrijf je 
uren: elke zes minuten moet je verantwoorden, 
waarbij je bepaalde targets moet halen. Dat 
vond ik geen fijne manier van werken. Wanneer 
je niet-declarabel werk doet, voel je je bijna schul-
dig.” Wel kijkt hij terug op een leuke tijd: “Ik heb 
de advocatenopleiding niet afgemaakt, maar het 
was enorm leerzaam. Daarnaast heb ik met mijn 
collega’s bij Stellicher nog regelmatig contact.”

Switch naar het bedrijfsleven
In maart 2021 startte Robin als bedrijfsjurist bij 
HumanTotalCare. “De switch naar het bedrijfs-
leven had ik eigenlijk altijd al voor ogen. Alles 
komt langs: onderhandelingen, klachten, claims, 
arbeidsrechtelijke vraagstukken. Tijdens mijn 
studie had ik moeite met kiezen, maar die brede 
interesse komt nu juist van pas.” Robin merkt dat 
hij in het bedrijfsleven meer wordt losgelaten: 
“Zo van: jij bent bedrijfsjurist, regel het maar en 
succes! In het begin voelt dat wat onzeker, maar 
als je het gaat doen komt het uiteindelijk altijd 
goed. Je weet meer dan je denkt.” 

Als bedrijfsjurist werkt Robin met internationale 
partijen. “Mijn eerste bespreking was met een 
jurist uit Londen. Toen dacht ik ‘oei’. Iemand met 
meer ervaring is al spannend, maar dan moet 
het ook nog in het juridisch Engels. De nacht  
voor die bespreking heb ik iets minder goed ge-
slapen.” Toch bleken de zenuwen niet nodig: “Het 
was vast niet foutloos, maar we begrepen elkaar 
en waren het eens over wat er op papier stond. 
Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat.”

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/.

“Een contract dat in het Nederlands is 
opgesteld, kun je niet zonder meer 
vertalen naar het Engels, of omgekeerd”
Hoogleraar André Janssen licht in dit artikel de vertaalslag toe waarmee 
internationaal georiënteerde juristen – die te maken hebben met het Nederlandse 
ondernemingsrecht – rekening moeten houden. Niet-Nederlandse juristen kennen 
vaak niet de exacte betekenis van typische Nederlandse juridische begrippen. Die 
kennis is relevant voor de juiste formulering van een contract. Het Company Law 
programme van het CPO besteedt hieraan uitgebreid aandacht.

“De rechtswetenschap is een op taal gebaseerde weten-
schap en elk rechtssysteem kent zijn eigen terminologie. Een 
contract dat in het Nederlands is opgesteld kun je daarom 
niet zonder meer vertalen naar het Engels, of omgekeerd. In 
bepaalde rechtsgebieden, zoals bij mergers and acquisitions 
of internationale koopovereenkomsten, wordt over het 
algemeen alles in het Engels opgesteld. Dan moet je als jurist 
de juiste terminologie onder de knie hebben.
Verschillende internationaal georiënteerde bedrijven hebben 
hun hoofdkantoor in Nederland. Sinds de Brexit neemt dat 
aantal zelfs toe. Bij deze bedrijven zijn juristen in dienst die 
wellicht redelijk Nederlands spreken, maar die de kennis 
van het Nederlandse recht missen omdat ze hun juridische 
opleiding elders hebben gevolgd. Zij kennen daarom niet de 
exacte betekenis van typisch Nederlandse begrippen. Die 
kennis is wel relevant voor de juiste formulering van een 
contract.
Termen als ‘goede trouw’ of ‘redelijkheid en billijkheid’ zijn 
bijvoorbeeld belangrijke termen in het Nederlandse recht. In 

andere rechtssystemen komen die termen niet 
als zodanig terug. Je zou kunnen zeggen 

dat ‘good faith’ het Engelse equivalent 
is, maar dat begrip heeft niet exact 
dezelfde betekenis. Je moet hiervan 
dus goed op de hoogte zijn om te 
weten wat je in een contract moet 
regelen.

Overigens is een kenmerk van Nederlandse contracten dat 
ze over het algemeen vrij kort zijn. In Nederland is veel in 
het Burgerlijk Wetboek geregeld, waardoor juristen vaak 
kunnen volstaan met een verwijzing naar het BW. Het 
Verenigd Koninkrijk en ook de Verenigde Staten kennen een 
dergelijk wetboek niet. Zij werken met een case-law-systeem, 
gebaseerd op individuele gevallen. Engelse en Amerikaanse 
juristen zijn daardoor gewend om zoveel mogelijk te regelen 
in een contract. Daarom zijn door common law-juristen opge-
stelde contracten vaak lang.
Partijen zijn vrij om het rechtsstelsel te kiezen dat het beste 
bij de contractsituatie past. Dat heet forum shopping en dat 
is toegestaan. Wat die keuze betreft, zie ik een verandering 
sinds de Brexit. Veel internationale geschillen werden tot 
voor kort door een Engelse rechter beslist, maar het lijkt erop 
dat sinds de Brexit steeds vaker voor de Nederlandse rechter 
wordt gekozen. Door de uittreding van het Verenigd Konink-
rijk uit de EU kan het ten uitvoer leggen van een uitspraak 
van een Engelse rechter in een EU-land tot problemen leiden. 
Dat men nu een voorkeur lijkt te hebben voor het voorleggen 
van een geschil aan een Nederlandse rechter, komt doordat 
men hier over het algemeen goed Engels spreekt en Neder-
land bekendstaat als een liberaal land. Ook het van start 
gaan van het Netherlands Commercial Court (NCC) in 2019 lijkt 
hiertoe bij te dragen."

Volg het Company Law  
programme bij het CPO 
Kijk voor meer info over het Company Law 

programme op www.cpo.nl/companylaw.
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Rowin Jansen, docent en pro-
movendus Algemene rechts-

wetenschap dook in de 
notulen van de Algemene 
Vergadering van de Hoge 
Raad van 1921: “Die bleek 

zich toentertijd te hebben 
gebogen over de vraag ‘kunnen 

vrouwen lid worden van een rechtscollege?’. 
Regering en parlement verschilden daarover na-
melijk van mening en vroegen om zijn advies.”

Honderd jaar geleden: aarzeling  
bij vrouwelijke rechters
Dat advies luidde dat de wet geen beletsel zou 
opleveren voor de toelating van vrouwen tot de 
rechterlijke macht. “Maar de Hoge Raad zag wel 
enkele bezwaren: een vrouw treedt wellicht niet 
met voldoende ‘kracht en gezag’ op, kan worden 
geconfronteerd met ‘zaken van uiterst kieschen 
aard’, heeft mogelijk weinig tijd voor het ambt 
(‘haar plaats is in het gezin’) en is tijdens de 
zwangerschap alsook tijdens ‘de maandelijksche 
afwijkingen’ vermoedelijk niet in staat om te 
werken.”

Toch waren die bezwaren voor de Hoge Raad 
niet doorslaggevend. “Eerst moest maar eens 
ervaring met vrouwelijke rechters worden 
opgedaan, zo luidde het advies. Regering en 

parlement besloten echter om dat advies van 
de Hoge Raad in de wind te slaan. Zij gingen 
aanvankelijk niet over tot de benoeming van 
vrouwen in het rechtersambt.”

Sinds 2008: vrouwelijke rechters  
in de meerderheid
Jarenlang bleef de rechtbank nog een mannen-
bolwerk. Pas vanaf de jaren negentig is er een 
duidelijke kentering waarneembaar. Sinds 2008 
zijn vrouwelijke rechters in de meerderheid. 
Emancipatie geslaagd, of zwaait de slinger nu 
iets te ver door naar de andere kant? De recht-
spraak hecht veel waarde aan diversiteit, is een 
gebrek aan mannen dan een reden tot zorg? 
Jansen: “Zedenzaken worden vaak aangehaald 
als voorbeeld: is het problematisch wanneer een 
mannelijke verdachte staat tegenover een offi-
cier van justitie, rechters en een griffier die allen 
vrouw zijn? Raakt dat niet aan de rechterlijke 
onpartijdigheid? Zo ja, moet de rechtspraak dan 
actiever op zoek gaan naar mannelijke rechters? 
Dat is een complexe en juridisch interessante 
discussie, die wij graag uiteen wilden zetten.”

Ashley Terlouw, hoog-
leraar Rechtssociologie, 
sprak met vierentwintig 
rechters uit verschillende 
rechterlijke gelederen 

over de vraag ‘Hebben 
vrouwen de rechtspraak 

veranderd?’. Terlouw: “Voor de vrouwelijke 
groep was het moeilijker om te beoordelen of 
vrouwen de rechtspraak hebben veranderd, 
omdat ze de rechtspraak niet anders hebben 

meegemaakt dan met vrouwen erbij. Maar ook 
veel, met name jongere, mannelijke rechters 
weten niet beter dan dat er sprake is van 
genderdiversiteit. Wat overigens wel opviel, is 
dat de mannen hun uiterste best deden om 
hoffelijke dingen over vrouwen te zeggen, zoals 
‘ze zijn ijverig en goed voorbereid’.”

Diversiteit van de  
rechterlijke macht
De discussie over vrouwelijke rechters blijft 
ongetwijfeld nog een poos actueel. Zeker gezien 
de huidige juridische studentenpopulatie, die 
grotendeels uit vrouwen bestaat. Moet er al in 
de opleidingsfase aandacht worden besteed 
aan het werven van mannelijke rechters? 
Terlouw: “Ik vind het nog geen tijd voor een echt 
voorkeursbeleid voor mannen – vooralsnog laat 
de wet dat ook niet toe – maar ik kan me wel 
voorstellen dat mannen en met name ook juris-
ten uit etnische minderheidsgroepen wat meer 
gestimuleerd moeten worden om op de functie 
van rechter te solliciteren.”

“Diversiteit van de rechterlijke macht is om 
meerdere redenen belangrijk. Voor het ver-
trouwen in de rechtspraak is het goed als de 
samenstelling van de rechterlijke macht een 
afspiegeling van de samenleving is. En ook voor 
de rechtspraak zelf is het goed als er vanuit een 
diversiteit aan achtergronden en perspectieven 
recht wordt gesproken.”

Promoties en oraties
ORATIES
Prof. mr. Tesseltje de Lange - Welcoming 
Talent. European Migration Law has a part  
to play
PROMOTIES
Mr. dr. R. Bobbink - Antichresis en  
pandgebruik
Mr. dr. T.F. Walree - Schadevergoeding bij 
onrechtmatige gegevensverwerking belangrijk 
voor naleving AVG 
Mr. dr. J.E.C. Gulyás - EU Equity Pre- and 
Post-Trade Transparency Regulation -  
From ISD to MiFID II 
Mr. dr. I.P. Palm-Steyerberg - Personen-
toetsingen in de financiële sector
Mr. Dr. N.M. Brouwer - De cyberverzekering 
vanuit civielrechtelijk perspectief
Mr. drs. T.E.J.H. van Gennip - De grondwets-
herzieningsprocedure 
Drs. H.J. Bresser - Belastingplicht en  
fiscale behandeling van stichtingen in de 
vennootschapsbelasting in historisch en 
beginselrechtelijk perspectief 

Benoemingen, 
prijzen en prestaties
Martin van Olffen is per 1 mei 2021  
benoemd tot lid van de Commissie  
Vennootschapsrecht.
Eva Rieter en Karin Zwaan ontvingen de 
SteR-internationaliseringsprijs voor hun boek 
Urgency and Human Rights.
Paul Bovend’Eert ontving een Radboud 
Science Award voor zijn onderzoek naar de 
moderne monarchie.
Promovendus Daan Barbiers ontving de 
publicatieprijs 2020 van stichting OCA.
Promovendus Ruben te Molder ontving 
de Universitaire Studieprijs 2021 voor zijn 
afstudeerscriptie.
Piet Hein van Kempen is per 1 mei 2021 
benoemd tot permanent lid van de Scientific 
Advisory Council van The Institute on Crime 
& Criminal Justice (ICCJ).
Matthijs Appelman ontving de NOB/LOF 
Scriptieprijs 2021 voor zijn masterscriptie.
De prof. mr. Tijn Kortmann-prijs voor publica-
ties gaat dit jaar naar promovendi Emilia 
Steendam Visser (SteR) en Ismet Öncü 
(OO&R).

Schadevergoeding bij 
onrechtmatige gegevens-
verwerking belangrijk voor 
naleving AVG
Kun je straks een schadevergoeding van tientallen of honderden euro’s 
verwachten bij het volgende datalek van Facebook, LinkedIn of een willekeurige 
webshop? Hoewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
sinds 2018 betere bescherming van persoonsgegevens afdwingt, lijkt het aantal 
datalekken alleen maar toe te nemen. Schadevergoedingen kunnen zorgen 
voor betere handhaving van de AVG, zo zegt Tim Walree, die hierop in juni 2021 
promoveerde.  Tekst: Thomas Haenen

Jaarlijks worden er tien-
duizenden klachten 
ingediend bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP), 
bijvoorbeeld omdat een 

organisatie onveilig is omge-
gaan met persoonsgegevens. 

Door beperkte menskracht en middelen wordt 
echter slechts een relatief klein deel van de 
zaken opgepakt, en kan het bij complexe zaken 
jaren duren voor er een besluit volgt. In zijn 
promotieonderzoek bekeek Tim Walree daarom 
of en hoe het recht op schadevergoeding via 
civielrechtelijke procedures kan helpen bij de 
handhaving van de AVG.

“De regels zoals die gelden in de AVG zijn  
niets waard als die niet gehandhaafd kunnen 
worden. Dat kan op twee manieren: door 
een toezichthouder, maar ook via het civiele 
recht”, legt Walree uit. “We zien nu eigenlijk dat 
de toezichthouder niet voldoende middelen 
heeft om de AVG goed te handhaven. Maar als 
consumenten zelf via het civiele recht schade-
vergoedingen kunnen eisen bij organisaties die 
onzorgvuldig met data omgaan, zorgt dat óók 
voor een financiële prikkel bij die organisaties - 
en op termijn voor betere naleving.”

Andere aanpak vereist
Walree pleit voor een andere aanpak: “we 
moeten het begrip van schade meer toespit-
sen op de aard van het gegevensbescher-
mingsrecht. Een schending van het gegevens-
beschermingsrecht leidt over het algemeen niet 

onmiddellijk tot een hap uit je portemonnee, of 
zijn niet zintuiglijk, zoals een kras op je auto of 
een gebroken arm. De gevolgen zijn veel vaker 
abstract, onzeker, of niet te meten. Daarom is 
vastklampen aan het traditionele schadebegrip 
niet correct. Rechters zouden daarom eerder 
naar het Hof van Justitie moeten stappen voor 
prejudiciële vragen, zodat ze sneller tot een 
nieuw, moderner begrip van schade kunnen 
komen. Het Hof heeft uiteindelijk het laatste 
woord over het begrip van schade.”

“Daarnaast zouden vooraf bepaalde bedragen 
vastgesteld kunnen worden, uit te keren bij sub-
stantiële inbreuk op de AVG. Denk bijvoorbeeld 
aan een bedrijf dat zonder te informeren je 
gegevens doorverkoopt, of uitgelekte informatie 
over je afspraken bij de dokter.”

“Door organisaties te verplichten in zulke geval-
len direct een vergoeding van bijvoorbeeld  
enkele honderden euro’s uit te keren, neem 
je ook wat apathie weg bij mensen. Het mes 
moet aan twee kanten gaan snijden: als mensen 
weten welk bedrag ze kunnen verwachten, 
ondernemen ze eerder actie, waardoor organi-
saties ook eerder onder druk staan om de AVG 
voldoende serieus te nemen.”

Onderzoek

Vrouwelijke rechters  
in de meerderheid
In verschillende beroepsgroepen wordt hevig gepleit voor meer vrouwen in 
topfuncties, maar in de rechterlijke macht hangt de vlag er anders bij. Het 
percentage vrouwelijke rechters in Nederland bedraagt tegenwoordig ruim 
60 procent. Is het wenselijk dat de rechterlijke macht een afspiegeling vormt 
van de samenleving? Moeten er om die reden meer mannelijke rechters 
worden aangenomen?  Tekst: Dennis Arns & Thomas Haenen

 “DIVERSITEIT VAN DE 
 RECHTERLIJKE MACHT 
 IS OM MEERDERE 
 REDENEN BELANGRIJK” 

 “HEBBEN VROUWEN  
 DE RECHTSPRAAK 
 VERANDERD?” 
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Groen gas
Groen gas is de duurzame variant van 

aardgas en wordt gemaakt door biogas op 

te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft 

als aardgas. Groen gas is hernieuwbaar en 

bestaat in tegenstelling tot aardgas niet uit 

methaan.

Leiden was zijn eerste keus,  
misschien wel omdat de Radboud 
Universiteit voor een Nijmege-
naar als Van de Logt té dichtbij 
was. “Ik wilde meer afstand 
nemen van mijn woonplaats en 

wist waar rechten echt degelijk 
gedoceerd werd: Nijmegen en Leiden. 

Ik had vooral belangstelling voor het bedrijfs-
leven, dus ik heb ook nog economie overwogen. 
Maar rechten zag ik als een craftsmanship, 
een ambacht. Daarmee leer je echt iets. Van 

gegooid worden, liefst in een omgeving die niks 
met het juridische te maken had. Voor Akzo-
Nobel ben ik naar Turkije gegaan. Daar was ik 
actief in de marketing voor de veterinaire tak. 
Daarna heb ik in dienst van Hewlett-Packard 
de opkomst meegemaakt van de computer-
industrie. In die banen leerde ik functioneren 
in een complexe bedrijfsstructuur en -cultuur. 
Gaandeweg ontdek je dan je talenten; bij mij 
liggen die op het gebied van visieontwikkeling 
en innovatie.”
Een onverwachte wending kwam in 2005. “Na 
het lezen van het boek De waterstofeconomie van 
de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin dacht 
ik: daar moet ik bij zijn! De rode draad in mijn 
werk was steeds een combinatie geweest van 
strategie en innovatie. Ik wilde die combinatie 
gebruiken in een sector die langdurig in transitie 
zou zijn en had het idee dat de energie transitie 
maatschappelijk steeds relevanter zou worden.”

Wereldwijde koploper
Binnen Eneco is Van de Logt verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van duurzame gassen. 
Daarnaast trekt hij de kar van brancheorgani-
satie Groen Gas Nederland. “Ik help de markt 
om groen gas te creëren en zorg tegelijkertijd 
dat Eneco daarop is voorbereid. We staan voor 
een belangrijke energietransitie. In Nederland 
bestaat de neiging om vooral naar wind- en  
zonne-energie te kijken, omdat die op korte 
termijn al resultaat hebben. Duurzame gassen 
zijn zeker zo belangrijk, maar daarmee is min-
der snel succes te boeken. Dus heb je mensen 
nodig die verder kijken en vooral invloed zoeken 
op het overheidsbeleid.”
In die jaren dat hij bij Eneco werkt, heeft het 
bedrijf zich volgens Van de Logt ontwikkeld  
tot wereldwijde koploper op het gebied van 
duurzaamheid. “In 
2035 willen we volledig 
klimaatneutraal zijn, 
als eerste energie-
bedrijf. Duurzame 
gassen spelen daarbij 
een belangrijke rol en 
we zetten zwaar in op 
innovatie met nieuwe 

opschalingstechnieken. Om die mogelijk te 
maken, heeft het kabinet een Routekaart Groen 
Gas opgesteld. Die schetst de bijdrage die groen 
gas kan leveren aan het Klimaatakkoord en 
inventariseert welke mogelijkheden er op het 
gebied van beleid en innovatie nodig zijn om op 
te schalen. Ik ben er trots op dat ik dat, namens 
Groen Gas Nederland, met het kabinet voor 
elkaar heb gekregen. Ik ben ook trots als ik zie 
dat de overheid groen gas voor de gebouwde 
omgeving belangrijk vindt en dat de zogenaam-
de bijmengverplichting wellicht realiteit wordt. 
Die verplichting is een stokpaardje van me. Het 
betekent dat energieleveranciers verplicht wor-
den om steeds meer groen gas aan te bieden. 
Bij Eneco zit de duurzaamheidsambitie ingebak-
ken, maar andere energiebedrijven zijn trager. 
Een bijmengverplichting kan ervoor zorgen dat 
zij ook meer tempo gaan maken.”
Van de Logts functie lijkt geknipt voor idea listen, 
maar zelf ziet hij dat anders. Mijn invalshoek is 
niet: ik moet de planeet redden. Juist de combi-
natie van innovatie en maatschappelijke impact 
maakt dit werk zo interessant. Ik adem mee 
met de energietransitie, heb er echt mijn hart 
aan verpand en wil die klimaatdoelen halen. 
Daarom ben ik al zo lang bezig met duurzame 
gassen. Het is een heel complex onderwerp, 
maar hoe complexer het wordt, hoe interessan-
ter ik het ga vinden.”

Moderne juristen
Na zijn afstuderen heeft Van de Logt weinig 
echt juridisch werk gedaan. “Maar ik ben nog 
steeds heel juridisch georiënteerd. Als het gaat 
om contractafspraken of het uitstippelen van 
beleidsontwikkelingen, kan ik dankzij mijn  
op leiding snel ter zake komen.”
Hij heeft ook een uitgesproken mening over 

de rol die juristen 
kunnen spelen in de 
energie transitie. “Die 
rol is veel groter dan 
ze zich waarschijnlijk 
realiseren. Je ziet 
bij de transitie een 
spanningsveld tussen 
de snelheid om de 

klimaatdoelen te halen en de behartiging van 
specifieke belangen. Veel juristen doen alles 
voor hun cliënt en dat leidt regelmatig tot het 
vertragen of blokkeren van duurzame projec-
ten. Moderne juristen zouden zich best wat 
holistischer mogen opstellen zodat ze én de 
energietransitie én die specifieke belangen 
dienen.”
Ook de setting waarin die juristen hun werk 
doen, zou moeten veranderen. “De rechtsgang 
zou vlotter moeten verlopen en misschien zou-
den we specifieke wetgeving moeten toepassen 
op de transitie. Ik heb ook weleens geopperd 
om een aparte transitiekamer in te richten, 
want de bestaande rechtsgang kan te makkelijk 
geblokkeerd worden.”

Meer bravoure in Nijmegen
Van de Logt is al lang weg uit Nijmegen, maar 
bewaart goede herinneringen aan zijn alma 
mater. “Ik herinner me bijna alle docenten nog, 
maar mensen die er voor mij uitsprongen,  
waren Harrie Beekman en Tijn Kortmann. Ze 
waren kleurrijk en hadden een eigen stijl van 
doceren. Beekman was vaak licht provocerend, 
met veel humor. Kortmann vond ik erudiet, 
maar toch toegankelijk. Een sympathieke man, 
van wie je echt wilde leren.”
Nog belangrijker noemt Van de Logt de goede 
vriendenkring die hij als student opbouwde. 
“Die heeft me altijd geholpen bij het filosoferen 
over bijvoorbeeld mijn toekomstplannen. Dat 
netwerk is nog steeds nuttig: ik heb vaak snel 
toegang tot bedrijven of ministeries. Overigens 
zouden Nijmeegse alumni elkaar best meer 
mogen helpen. Er bestaan hele netwerken van 
bijvoorbeeld Rotterdammers en Leidenaren. 
Het elkaar helpen lijkt daar gebruikelijker.”
Van de Logt sluit af met een advies. “Nijmegen-
aren stellen zich vaak nogal bescheiden op. Dat 
geldt voor zowel afgestudeerden als de faculteit 
zelf. Die bescheidenheid is prettig, maar soms 
gun ik mensen uit Nijmegen iets meer bravoure. 
Ze hebben daar absoluut reden voor. De 
juridische opleiding behoort tot de beste van 
Nederland en de faculteit heeft enorm veel 
expertise. Daar past geen bescheiden heid bij.”

Een boek over de waterstofeconomie betekende een 
keerpunt in zijn carrière. Gerd van de Logt studeerde  
in Nijmegen, stapte over naar Amsterdam en maakte 
carrière bij AkzoNobel en Hewlett-Packard. Inmiddels is 
hij hoofd Business Development bij Eneco en directeur 
van Groen Gas Nederland. “Moderne juristen zouden 
zich best wat holistischer mogen opstellen.”
Tekst: Machiel van Zanten

Gerd van de Logt:  
het hart verpand aan 
de energietransitie

economie dacht ik: dat pik ik later wel op in het 
bedrijfsleven.”
Een numerus fixus bepaalde echter dat hij in 
1986 niet in Leiden, maar toch in Nijmegen als 
rechtenstudent begon. “Dat was even een  
tegenvaller, maar uiteindelijk heb ik geen  
moment spijt gehad. Ik had een fantastische 
studententijd en ben actief lid geweest van 
dispuut A.V.I.S. en Carolus Magnus. Daar heb ik 
vrienden voor het leven ontmoet.”
Toch vertrok Van de Logt na zijn doctoraal I 
naar de Universiteit van Amsterdam. “Ik had 
altijd al een brede belangstelling en kon in 
Amsterdam breder afstuderen. Daar volgde ik 
bijvoorbeeld Internationaal handelsrecht, dat 
in Nijmegen niet gegeven werd, en vakken over 
ondernemen en marketing. Diep in mijn hart 
wilde ik misschien alsnog weg uit Nijmegen, 
maar het ging mij vooral om de inhoud. Door 
veel economische vakken te kiezen, kon ik de  
poort naar het bedrijfsleven al een beetje 
openzetten.”

Onverwachte wending
Na zijn afstuderen in 1992 vertrok Van de Logt 
direct naar het buitenland. “Ik wilde in het diepe 
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Waarom ben je in 1997 begonnen met de Nijmeegse 
rechtenstudie? “Ik heb eerst de HEAO-opleiding Manage-
ment, economie & recht in Enschede gevolgd. Daar hadden 
we een hele leuke rechtendocent, die me enthousiast heeft 
gemaakt voor het vak. Ik vond het interessant om te weten 
hoe alle regels in elkaar zitten. Ik wilde eigenlijk nog een paar 
jaar van het studentenleven meepakken en de Nijmeegse 
rechtenfaculteit bood als enige een verkort pre-master-
programma aan. Daar heb ik absoluut geen spijt van gehad.”

Je wilde dus je studententijd in  
Nijmegen een beetje verlengen. 
“Zeker! En ik kreeg op de Radboud 
Universiteit meteen een fijne groep 
‘doorstromers’ om me heen. Ik ga nog 
steeds jaarlijks een weekend weg met 
die mensen.”

Zijn zij nog wel werkzaam in de  
advocatuur? “Ja, ik ben eigenlijk het 
enige buitenbeentje. Ik ben afgestu-

deerd in het arbeidsrecht en de meeste van hen zijn wel het 
juridische veld werkzaam. Ik vond het sociale aspect van het 
arbeidsrecht erg leuk; je komt op voor de werknemer en 
zorgt dat de zaken goed geregeld zijn. Ik studeerde af op het 
concurrentiebeding. Ik verdedigde mijn scriptie onder ande-
re bij Irene Asscher-Vonk. Pas toen ik mijn verdediging had 
dacht ik ineens ‘shit, zij zit in de Sociaal Economische Raad’ 
terwijl ik haar al vaak geciteerd had in mijn scriptie.”

Zijn er nog meer docenten waar je wel eens aan 
terugdenkt? “In ieder geval aan professor Tijn Kortmann, 
daar heb ik ooit nog een kalender bij gewonnen.”

in Nederland meteen een eigen bedrijf beginnen?’. Dus ik 
ben eerst weer even een jaar of drie aan de slag gegaan in 
het arbeidsrecht. In het laatste jaar heb ik - ik ben tenslotte 
arbeidsrechtjurist - een beetje misbruik gemaakt van mijn 
ouderschapsverlof. Gedurende dat jaar heb ik mijn eigen 
bedrijf gestart: als het zou lukken zou ik mijn baan opzeggen, 
zo niet dan zou ik terugkomen. Maar ik kon al snel aan mijn 
baas vertellen dat ik niet meer terugkwam.”

Hoe verliepen je eerste jaren van je nieuwe carrière? 
“Aanvankelijk ben ik begonnen met verkoopstyling. Dan 
maak je een huis dat in de verkoop gaat zo aantrekkelijk 
mogelijk voor het grote publiek. Ik heb veel lege huizen 
ingericht voor de verkoop, met name bij woningcorporaties. 
Als een huis dan verkocht was, gingen de meubels weer 
mee naar een volgend huis. De huizenmarkt was rond 2010 
totaal anders: we zaten middenin de crisis, dus dat was een 
goed moment om te starten. Tegenwoordig houd ik me 
vooral bezig met interieuradvies. Er is door de overspannen 
markt simpelweg minder vraag naar het stylen van huizen 
voor de verkoop, alhoewel een goed gestyled huis nog 
steeds meer opbrengt. Het loopt goed, de meeste opdrach-
ten krijg ik via-via.”

Heb je momenteel nog raakvlakken met jouw  
juridische opleiding? “Eigenlijk wel: soms vraagt mijn 
werk een beetje mediation, omdat beide partners andere 
keuzes voor ogen hebben. Ook moet ik goed luisteren naar 
de wensen van de klant. Maar mijn werkdag is nu wel een 
stuk positiever dan vroeger: als ik nu langs geweest ben, is 
het een feestje. Vroeger ging mijn werk over ontslagen. Dan 
kun je nog zo’n goede regeling hebben getroffen, maar het is 
toch een minder leuke situatie.” 

Ik zag dat je tegenwoordig ook lesgeeft. “Klopt, ik 
doceer voor het NIA, een particuliere interieuracademie. 
Het zijn voornamelijk dames aan wie ik lesgeef, die allemaal 
beginnen aan een tweede of derde carrière. Een feest van 
herkenning dus. Ik vind het mooi om te zien hoe zij zelf 
allemaal een bedrijf starten. En door les te geven leer je ook 
jezelf kennen: zij stellen vragen over mijn werkwijze. Dan 
denk ik zelf, ‘waarom doe ik dit eigenlijk zo?’. Of ik dan nog 
wel eens terugdenk aan mijn docenten? Ik probeer ook met 
veel humor en gekke voorbeelden de stof over te brengen, 
dus ik haal toch nog wat inspiratie uit de colleges van Ybo 
Buruma.”

Buiten Rechte

Marieke Blezer studeerde van 1997 tot 
2000 aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. 
Inmiddels heeft zij als interieurstyliste een 
eigen bedrijf genaamd Casa & Co.

Tekst: Dennis Arns Foto’s: Lotte van Uitert

Van arbeidsrecht 
Een kalender? “Hij had elk jaar rond de feestdagen een 
soort wedstrijd: hij vroeg al zijn studenten iets te schrijven 
over kerst. Ik won met mijn column; die heeft hij voorge-
dragen in de collegezaal en toen kreeg ik een kalender. 
Volgens mij heb ik ‘m pas recentelijk weggegooid, dus ik heb 
hem best lang bewaard. [Lachend:] Ik denk trouwens nog 
steeds dat dit de enige reden was dat ik een voldoende kreeg 
voor mijn mondeling Staatsrecht: Kortmann herkende me 
dus hij wist dat ik iedere week in de collegezaal zat. Verder 
waren de colleges van Ybo Buruma altijd een feestje. Hij 
wist op een hele creatieve manier met leuke anekdotes zijn 
verhaal te vertellen.”

Hoe ben je na de studie je carrière begonnen? “Ik heb 
eerst een tijdje bij een rechtsbijstandsverzekeraar gewerkt, 
met veel plezier. Ik was vooral veel deals aan het sluiten, 
want er moesten gewoon dossiers weggewerkt worden. 
Daarna heb ik nog een uitstapje gemaakt naar Londen, 
omdat mijn man daar ging werken. Ik ging als legal advisor 
aan de slag bij ABN AMRO. Ik was contactpersoon voor AFM 
en de FMA; de toezichthouders. Zodra er problemen waren 
moest er een Nederlandssprekend iemand beschikbaar 
zijn. Ik heb in die twee jaar in Londen maar weinig Engels 
gesproken, dus mijn uitspraak is nog steeds belabberd. De 
functie stond goed op mijn cv, maar stelde inhoudelijk wat 
minder voor. Maar dat bood me wel de kans om intussen 
een interieuropleiding te doen.”

Je kon dus een nieuwe opleiding doen tijdens jouw 
‘juridische’ baan? “Ja, ik heb één dag in de week op de 
Chelsea School of Art in Londen de opleiding Interior Design 
gevolgd. Ik moest in het weekend wel flink aan het huiswerk.”

Hoe kwam je überhaupt op het idee om die opleiding 
te volgen? “Het klinkt vrij afgezaagd, zeker aangezien alle 
interieurstylisten dit zeggen, maar als kind schoof ik al mijn 
bed van de ene naar de andere kant van de kamer, om te  
kijken hoe meubels op bepaalde plekken staan. Maar ik 
had er nooit aan gedacht dat dit ook een baan voor mij zou 
kunnen zijn. Tot Londen, dus.”

Heb je daarna de juridische sector achter je gelaten? 
“Nog niet helemaal. Ik dacht, ‘moet ik nu bij terugkomst 

naar interieurdesign 

 “ALS IK NU LANGS 
 GEWEEST BEN, 
 IS HET EEN FEESTJE. 
 VROEGER GING  
 MIJN WERK OVER 
 ONTSLAGEN” 

Buiten rechte
Een groot deel van onze afgestudeer-

den komen niet in een juridisch beroep 

terecht. In de rubriek ‘Buiten Rechte’ 

komen Nijmeegse rechtenalumni aan 

het woord die een carrière hebben  

opgebouwd buiten de juridische sector. 
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Herrie bij de buren
Foto’s: Dick van Aalst en Teun Brouwer

De campus verandert. De laagbouw van het Spinozagebouw, 
gelegen tegenover het Grotiusgebouw, is in de zomer van 2021 
gesloopt. Het handjevol collega’s dat ondanks de vakantie en 
coronamaatregelen in juli en augustus op kantoor verbleven, 
hebben live kunnen meegenieten van het repetitieve gebeuk en 
gedreun aan de overkant. Inmiddels ligt er een kale vlakte tegen-
over onze thuisbasis. Afgelopen jaar opende een paar honderd 
meter verder op tevens het fonkelnieuwe Maria Montessorige-
bouw van de Faculteit der Sociale Wetenschappen haar deuren. 
Inmiddels zijn door de sloop van de laagbouw onze collega’s 
aldaar vanuit het Grotiusgebouw te zien. Naar alle waarschijnlijk-
heid komen onze collega’s van de letterenfaculteit tussen ons in 
‘wonen’. Hoe het gebouw eruit gaat zien is nog niet bekend, maar 
we zullen onze nieuwe buren te zijner tijd natuurlijk van harte 
welkom heten. 

Blijf op de hoogte

In the Picture


