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Woord vooraf

Er is het nodige gebeurd sinds de vorige editie van 
RadboudRechten. De rechtenfaculteit heeft een 
nieuwe decaan: Roel Schutgens neemt het stokje over 
van Piet Hein van Kempen. Schutgens is al jaren een 
gewaardeerd docent en plezierige collega binnen de 
faculteit, geknipt voor de functie van decaan. Op zijn 
beurt neemt Vincent van Hoof, ook een collega met 
ruime onderwijservaring, de functie van vicedecaan 
op het gebied van onderwijs over van Schutgens. 

Op het moment van schrijven zijn de corona- 
maatregelen grotendeels losgelaten. Het einde  
van de pandemie lijkt in zicht. De colleges zijn weer 
volledig toegankelijk voor de studenten, maar voorlo-
pig worden ook nog weblectures van de colleges 
online geplaatst. Het is duidelijk dat het veel studen-
ten nog moeite kost om het oude ritme te hervinden. 
De colleges worden nog best wel matig bezocht. Het is 
natuurlijk wel zo gemakkelijk om passief thuis met de 
laptop op de bank colleges terug te kijken, maar dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. De faculteit floreert 
alleen als docenten en studenten werkelijk samen- 
komen in het onderwijs. Het zal dus nog wel even 
duren voordat de faculteit weer het oude bruisende 
normaal heeft bereikt. 

Hoe belangrijk het contact met onze studenten is, 
vertelt collega Pietro Ortolani in deze editie. Hij gaat 
onder meer in op zijn onderzoek op het snijvlak van 
geschilbeslechting en technologie en de rol van 
de toekomstige jurist. Tevens komen alumni 
Danique van den Tillaar en Ellen van de 
Kamp aan het woord. Zij werken als  
respectievelijk migratieconsultant en 

ritueelbegeleidster in de uitvaartbranche; beide dames 
lichten hun carrièrekeuzes toe. Ook is er in de nieuws-
rubriek onder meer aandacht voor de Hermesdorf-
prijzen, die dit jaar maar liefst twee keer aan onder-
zoekers van de rechtenfaculteit werden uitgereikt. 

Dan tot slot nog dit: terwijl in onze academische 
wereld de zon weer begint te schijnen, beleven de 
mensen in Oekraïne zware tijden vanwege de oorlog 
die dictator Poetin heeft ontketend. Hartverwarmend 
zijn de initiatieven die door verschillende collega’s 
worden opgezet om de getroffen Oekraïners  
te helpen. 

De oorlog in Oekraïne doet je beseffen hoe belangrijk 
het is om in een democratie te leven waarin de over-
heidsmacht niet geconcentreerd is in een persoon, 
maar verdeeld is over drie staatsmachten, waarbij een 
regering verantwoording aflegt aan een parlement en 
gecontroleerd wordt door een onafhankelijke rechter. 
Een democratie waarin een onafhankelijke vrije pers 
de overheid kritisch volgt en waar de kiezers het  
parlement en de regering elke vier jaar afrekenen op 
hun beleid in vrije en geheime verkiezingen. 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 

Paul Bovend’Eert, 
alumnidecaan

Langzaam terug naar 
het oude bruisende 
normaal

OP DE COVER:  
PIETRO ORTOLANI
Pietro Ortolani onderzoekt als 

hoogleraar Digital Legal Studies 

het snijvlak tussen geschiloplos-

sing en technologie. In deze editie 

van RadboudRechten bespreekt hij 

zijn studententijd, academische 

carrière en innovatie in het recht. 
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Roel Schutgens nieuwe decaan  
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Roel Schutgens is de nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.  
Per 1 januari 2022 heeft hij Piet Hein van Kempen opgevolgd, die zich vanaf die datum 
weer volledig wijdt aan onderzoek en onderwijs. Schutgens was tot op heden al aan 
het faculteitsbestuur verbonden als vicedecaan onderwijs. 

Fo
to

: R
.W

.M
. K

lu
ite

nb
er

g

Met Roel Schutgens treedt een decaan in dienst die de 
faculteit door en door kent. Schutgens is al sinds 1999 ver-
bonden aan de faculteit: eerst als student Nederlands recht, 
daarna als promovendus, docent en hoog leraar Algemene 
rechtswetenschap.

Schutgens geldt al jaren als een van de boegbeelden van de 
rechtenfaculteit en staat te boek als een geliefd docent en 
collega. Schutgens verzorgde in zijn werkzame jaren diverse 
hoor- en werkcolleges voor onder meer Inleiding tot de 
rechtswetenschap, Overheidsaansprakelijkheid en Staats-
recht. Dit heeft hem driemaal de titel ‘hoorcollegedocent 
van het jaar’ opgeleverd (2012, 2015 en 2016) en eenmaal 
de titel ‘werkgroepdocent van het jaar’ (2009).

Als onderzoeker publiceert Schutgens over overheidsaan-
sprakelijkheid, wetgevingsleer, algemene vraagstukken van 
constitutioneel recht, rechtsvinding en rechtstoepassing in 
politiek of maatschappelijk gevoelige context. Hij was van 
2015 tot 2020 voorzitter van het Onderzoekcentrum voor 
Staat & Recht. Schutgens is naast zijn onderwijs- en onder-
zoeksactiviteiten raadsheer-plaatsvervanger bij het 
Gerechtshof te Den Haag en voorzitter van de bezwaar-
schriftenadviescommissie van het Ministerie van VWS.

Roel Schutgens: “Wij hebben in Nijmegen een prachtige 
rechtenfaculteit, waar gedreven docenten, onderzoekers en 
ondersteuners samenwerken, en waar veel studenten heel 
graag studeren. Ik zie ernaar uit om als decaan bij te dragen 
aan de verdere ontwikkeling van deze lerende gemeen-
schap.

Rector Magnificus Han van Krieken: “Roel Schutgens is 
met zijn academische prestaties, liefde voor de rechtswe-
tenschap en charismatische persoonlijkheid een geweldig 
uithangbord voor zowel de rechtenfaculteit als de Radboud 
Universiteit.”

Nieuws

Hier leest u enkele uitgelichte 
nieuwsberichten over de 
 Nijmeegse rechtenfaculteit.
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Studenten ontwerpen de rechtszaal van 
de toekomst in het Design of Justice 
project 

Tijdens het interdisciplinaire project Design of Justice staken studenten van 
het honoursprogramma Law in Action, masterstudenten Strafrecht, en 
designstudenten van kunstacademie ArtEZ in Arnhem de koppen bij elkaar 
om na te denken over innovaties binnen het jeugdstrafrecht. Samen 
dachten ze na over de vraag: hoe ziet de rechtszaal van de toekomst eruit? 

Hermesdorfprijzen 2021 voor Centrum 
voor Migratierecht en Marlies van Eck

De Radboud Universiteit reikt jaarlijks de Hermesdorfprijs en 
Hermesdorf Talentprijs uit aan onderzoekers die hun nek  
hebben uitgestoken. Dit jaar gingen beide prijzen naar de 
rechtenfaculteit: naar het Centrum voor Migratierecht en  
Marlies van Eck.

Op 29 november 2021 presenteerden de  
studenten hun visie aan rechters van de recht-
bank Gelderland. Ideeën voor flexibele zittings-
ruimtes, ronde wachtcellen met graffiti en een 
virtuele binnentuin voor bezinning passeerden 
de revue. Ook ontwierpen studenten een 
manier om wachttijden visueel te maken en  
het spel ‘The Game of Courts’ om per zaak pas-
sende zitplaatsen te bepalen. Alle presentaties 
gaven genoeg stof tot nadenken.
Docenten Simon Tans, Sophie Mommers en 
Annika Boh waren vanuit de Radboud Univer-
siteit betrokken bij dit project, samen met 
ArtEZ-docenten Judith van den Boom en Liza 
Mandemaker.

Karen Geertsema, Kees Groenendijk, 
Carolus Grütters, Paul Minderhoud, Ellen 
Nissen, Tineke Strik, Ashley Terlouw en 
Karin Zwaan van het Centrum voor Migra-
tierecht deden met hun publicatie over 
Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht 
flink wat stof opwaaien. Vreemdelingen 
blijken veelvuldig te maken te hebben met 
wantrouwen van de overheid, vergelijkbaar 
met wat er mis ging in de toeslagenaffaire. 
Zij lopen het risico snel ten onrechte tot 
fraudeur bestempeld te worden. De onder-
zoekers van het Centrum voor Migratie-
recht riepen op om oog te blijven houden 
voor de menselijke maat en de rechten en 
waarden van individuele migranten.

Marlies van Eck promoveerde in 2018 over 
de rechtsbescherming van burgers bij 
geautomatiseerde overheidsbesluiten.  
Een onderwerp dat het afgelopen jaar 
volop in de media was, mede vanwege de 
toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. 
De overheid is de laatste jaren steeds meer 
op algoritmes gaan leunen voor besluit- 
vorming, maar heeft daarbij grip verloren 
op die algoritmes, waarschuwt van Eck. 
Het is duidelijk dat de menselijke maat  
ontbreekt in het proces. Van Eck pleit voor 
bedacht zame inzet van algoritmes, en  
toegankelijke loketten voor burgers die 
klem komen te zitten.

Nijmeegse hoogleraar en 
priester Titus Brandsma 
heilig verklaard
De katholieke kerk heeft besloten dat Paus 
Franciscus de Nijmeegse hoogleraar en priester 
Titus Brandsma (1881-1942) heilig zal verklaren 
op 15 mei. Brandsma was rector magnificus en 
hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universi-
teit – destijds Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Hij kwam om het leven in concentratiekamp 
Dachau, een half jaar nadat hij wegens zijn 
verzet tegen het nationaalsocialisme door de 
nazi’s was gearresteerd.

Monitor vrouwelijke hoog
leraren: geringe stijging 
Radboud Universiteit
30,2% van de hoogleraren aan de Radboud  
Universiteit is vrouw, blijkt uit de Landelijke 
Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021. Een 
zeer bescheiden stijging (0,1 procentpunt) ten 
opzichte van vorig jaar. Met 30,2% vrouwelijke 
hoogleraren staat de Radboud Universiteit net 
als vorig jaar op een derde plaats in het over-
zicht van Nederlandse universiteiten, na de 
Open Universiteit en de Universiteit van  
Maastricht. De Radboud Universiteit streeft 
naar 36% vrouwelijke hoogleraren in 2025.

Nederlands studenten
team van TU/e en 
Radboud Universiteit 
geselecteerd voor raket
experiment
De positie van een raket live tot op enkele centi-
meters bepalen tijdens diens gehele vlucht. Dat 
is wat een team van onderzoekers en studenten 
van de Technische Universiteit Eindhoven en 
Radboud Universiteit gaat testen tijdens een 
experimentele raketlancering in Zweden in 
maart 2023. Met hun methode – tot wel tien 
keer nauwkeuriger dan gps – kunnen raketten 
mogelijk beter worden bijgestuurd om ze weer 
op de juiste plaats te laten neerkomen.

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 overzichte-
lijke service, die volledig is aan te passen aan uw 
interessegebieden. www.radboudrecharge.nl

Universitair nieuws
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 Pietro Ortolani 

Hoe een 
tv-rechtszaak  
de academische 
carrière van Pietro 
Ortolani in gang 
zette 
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tuut dat veel doet rondom arbitrage. Julian Lew liep daar  
bijvoorbeeld rond; een beroemde en bijzonder goede 
arbitrator van wie ik veel geleerd heb. Toen ik voor het eerst 
zijn college bijwoonde, waande ik me in de Billy Wilder-film 
Witness for the Prosecution. Dit had ik nog nooit gezien. In 
Italië had ik superervaren, wetenschappelijke docenten. 
Maar Lew wist de aandacht zó goed vast te houden. Als ik 
mijn Italiaanse, positivistische aanpak zou kunnen combi-
neren met zijn Britse showmanship, dan zou ik een goede 
docent worden.” Ortolani begint te lachen. “Of me dat gelukt 
is, zou je aan mijn studenten moeten vragen.”

Geschilbeslechting in een digitaal tijdperk
Ortolani behaalde het advocaattentamen in Italië en ging aan 
de slag bij het Max Planck Instituut te Luxemburg. De eerste 
zes maanden was hij werkzaam als juridisch bibliothecaris. 
“Ik mocht de internationale rechtencollectie opbouwen. 
De schappen moeten dan de focus van het instituut reflecte-
ren, een erg interessante klus. Daarna ging ik als postdoc -
onderzoeker aan de slag. Tot 2018, toen kwam ik naar Nijme-
gen. Er stond een interessante positie open.  
Ze wilden internationaliseren in Nijmegen, het was geen 
faculteit waar iedere collega een international is. Dat prik-
kelde, er is hier een sterke positiefrechtelijke focus op het 
Nederlands recht. Dan heb je als buitenlander een interes-
sante rol om iets nieuws op te bouwen.” 
De leerstoel is op zichzelf vrij innovatief, denkt Ortolani. “Het 
gaat om recht en technologie vanuit een geschilbeslechtings-
perspectief. Eigenlijk hetzelfde onderwerp dat me greep toen 
ik als kind naar de televisie keek, maar dan in een digitaal 
tijdperk. Nijmegen is vrij 
uniek met deze combi-
natie, een gevolg van het 
landelijke sectorplan 
Rechtsgeleerdheid. 
Alleen hier worden de 
onderdelen ‘Conflictop-
lossende instituties’ en 
‘Digital legal studies’ 
samengebracht, in mijn 
leerstoel.” 
De interesse voor technologie kwam al vroeg voor Ortolani. 
“Ik heb als jonge onderzoeker veel geschreven over arbitrage 
en technologie. Een ontwikkeling die ik na mijn proefschrift 
nauwgezet heb gevolgd is bitcoin. Tien jaar geleden was dat 
een niche. Er was toen veel angst voor bijvoorbeeld verhan-
deling op het darknet. Het was een interessant betaalmiddel, 
maar wat deed je bijvoorbeeld als deze gestolen werd? Ik 
ontdekte dat de mensen die destijds al bitcoin gebruikten 

eigenlijk een arbitragesysteem hadden. 
Je betaalt namelijk niet direct aan de 
verkoper, je plaatst de bitcoin eerst op 
een soort beveiligde rekening. Er is een 
derde partij die als arbiter optreedt 
tussen koper en verkoper. Dit was 
eigenlijk een ‘geheime’ manier van 
geschiloplossing, die destijds nog niet 
was ontdekt.”

Pietro Ortolani groeide op in het Italiaanse Montecatini 
Terme. Al op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in het 
recht: “Mijn eerste aanraking met het recht was als kind. Ik 
keek een Italiaans tv-programma. Daar werden toentertijd 
bekende zaken uitgezonden. Het begon met een procedure 
met beroemde politici. Ik werd nieuwsgiering: hoe werkt 
zoiets? Waarom mag eerst het openbaar ministerie aan het 
woord en daarna de tegenpartij? Wie bepaalt dat? Eigenlijk 
was dat mijn eerste interesse voor het procesrecht, wat ik tot 
op de dag van vandaag beoefen.”
De keuze voor de rechtenstudie was dan ook snel gemaakt. 
“Ik heb ook altijd enorme interesse gehad voor film, kunst, 
teksten en boeken. Ik wilde geen literatuurstudie doen, maar 
iets maatschappelijk relevants. Waarom Pisa? Montecatini 
ligt halverwege Pisa en Florence, dus het zou één van die 
twee universiteiten worden. Pisa is een echte studentenstad 
en een stuk kleiner dan Florence. Dat studentikoze karakter 
had mijn voorkeur, de stad was écht van de studenten.  
Ik woonde in het centrum van de stad, een heel mooie tijd. 
We organiseerden veel, bijvoorbeeld filmvoorstellingen en 
concerten.”

De lessen van Julian Lew
Ortolani ziet verschillen tussen de rechtenstudie in Neder-
land en Italië. “Mijn tijd in Pisa was erg leerzaam, maar het 
contact tussen student en docent was vrij formeel. We 
hadden veel hoorcolleges en weinig één-op-één contact met 
de docent. De stof was goed en gedetailleerd, maar er was 
weinig ruimte voor eigen initiatieven. Als ik nu een e-mail van 
een student krijg die iets met vergelijkend recht wil doen, 
dan wil ik supergraag helpen. In Italië gebeurde dat weinig. 
De studie is daardoor een stuk stressvoller dan voor een 
Nederlandse student. Het is voor een jurist goed om te leren 
onder stress te werken, maar het is niet 
bevorderlijk voor de creatieve initiatie-
ven van studenten”
Na zijn master begon Ortolani als advo-
caat in opleiding en als promovendus in 
Rome. “Dat was een gunstige positie. Ik 
had toegang tot het advocatenberoep 
én tot de academische wereld. In 2012 
ging ik een jaar naar Londen. De Queen 
Mary University of London is een insti-

 “TOEN IK VOOR HET  
 EERST LEW’S COLLEGE  
 BIJWOONDE, WAANDE IK  
 ME IN DE BILLY WILDER- 
 FILM WITNESS FOR THE  
 PROSECUTION.” 

>

Een grote rechtszaak op de Italiaanse 
televisie wakkerde de interesse in het 
procesrecht aan. Sindsdien heeft Pietro 
Ortolani een academische carrière 
opgebouwd met een bijzondere focus op 
procesrecht, arbitrage en technologie. Hij 
vertelt over zijn leerstoel ‘Digital Legal 
Studies’, de jurist van de toekomst en zijn 
studententijd in Pisa. 
Tekst: Dennis Arns Foto’s: Duncan de Fey

Pietro Ortolani is als hoog-

leraar Digital Legal Studies verbonden 

aan de Nijmeegse rechtenfaculteit.  

Hij onderzoekt het snijvlak tussen 

technologie en geschillenoplossing.
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 “INNOVATIE IS  
 BELANGRIJK, MAAR  
 KAN NIET ALTIJD DE  
 PLAATS INNEMEN  
 VAN DE MENSELIJKE  
 DIMENSIE VAN  
 GESCHIL- 
 BESLECHTING: HET  
 GAAT OM MENSEN” 

Het voordeel van een academicus
Deze manier van arbitrage werd een soort passieprojectje 
voor Ortolani: “Ik was een van de eersten die dit op deze 
manier onderzocht, dus er waren veel onbeantwoorde 
vragen. Dat is het voordeel van academicus zijn: je hebt  
vrijheid om zelf te bepalen wat je gaat onderzoeken. Dat kan 
een advocaat bijvoorbeeld niet. Het artikel dat ik daarover 
publiceerde heeft veel deuren geopend.” 

Hebben deze ontwi k-
kelingen dan op hun 
beurt ook de rechtspraak 
veranderd? “Er is zeker 
crossfertilisatie tussen de 
rechtspraak en alterna-
tieve manieren van 
geschiloplossing. The 
Netherlands Commercial 
Court maakt bijvoorbeeld 
onderdeel uit van het 
Nederlandse rechtssys-
teem, maar de procedu-
res en technieken komen 
meestal uit de arbitrage. 
Geschiloplossing wordt 

steeds meer een markt van diensten. De rechtspraak kan 
innoveren door te leren van de private sector. Tegelijkertijd 
kan het ook zorgwekkend worden. Is het de rol van de staat 
om een soort premium service te creëren voor rijke partijen? 
Of zouden ze juist de meest kwetsbare sectoren van onze 
maatschappij moeten beschermen? Daar moet je wel een 
balans in vinden. Dat is een uitdaging waar we als universiteit 
– met onafhankelijk onderzoek – een belangrijke rol in 
spelen.”
“Natuurlijk kan technologie helpen in kostenbesparing en 
door procedures toegankelijker te maken. Maar dat moet 

wel geleidelijk gebeuren. Er zijn ook voorbeelden van misluk-
kingen: in Nederland hebben we dat gezien met het pro-
gramma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Dat heeft 
veel geld gekost en was een debacle. Innovatie is belangrijk, 
maar kan niet altijd de plaats innemen van de menselijke 
dimensie van geschilbeslechting: het gaat om mensen. 
Mensen willen serieus genomen worden. Een geschil over de 
voogdij van een kind wordt niet beter opgelost door het 
proces digitaal of telefonisch te laten verlopen, want dat is 
een heel emotionele zaak.”

De toekomst van de jurist
Ondanks de steeds slimmer wordende technologie blijven 
juristen een belangrijke rol spelen in de maatschappij, denkt 
Ortolani. “Sommige ontwikkelaars claimen al dat juristen 
overbodig worden. ‘We hebben geen mensen meer nodig 
door smart contracts en de robotrechter.’ Ik denk dan: wacht 
eerst eens vijf jaar. Wellicht zien we dan zaken tóch in de 
rechtbank verschijnen omdat de smart contracts niet hele-
maal duidelijk waren. Technologie kan juristen wel helpen 
om te ondersteunen, om tijd vrij te maken van bureaucratie. 
Zo kunnen we onze juridische kerntaken uitvoeren en beter 
werk leveren. Maar het zou geen doel op zich moeten zijn 
om een rechter of een arbiter digitaal te vervangen.” 
Voorlopig liggen er genoeg interessante onderzoeksvragen 
te wachten op Ortolani. Het leukste aspect van zijn werk 
vindt hij de combinatie van het onderzoek naar deze vragen 
en onderwijs. “Dat miste ik bijvoorbeeld bij het Max Planck 
instituut: daar waren geen studenten. Alleen vijftien collega’s 
die allemaal min of meer dezelfde dingen deden als ik. Als 
docent moet je allereerst een begrijpelijk beeld bieden van 
de stof. Maar ik vraag ook aan mijn studenten wat zij denken 
over de vragen die ik nog aan het uitzoeken ben. Zij hebben 
een jongere en meer flexibele geest. Soms krijg ik dan reac-
ties die echt inspirerend zijn.”

Pietro Ortolani studeerde aan 

de Universiteit van Pisa.
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Alumni 
office

Inzendingen gewenst! 

Tentoonstelling  
100 jaar 
rechtenfaculteit
In 2023 bestaat de Nijmeegse rechtenfaculteit 100 
jaar. Ter ere daarvan wordt er in samenwerking met 
Radboud Erfgoed een tentoonstelling met foto’s en 
attributen samengesteld die de faculteit in 
verschillende tijdperiodes beschrijven. Deze 
tentoonstelling wordt dan tijdelijk opgezet in de hal 
van het Grotiusgebouw.

Hebt u nog interessante foto’s van evenementen of 
andere memorabilia tot uw beschikking, die u graag 
zou willen delen tijdens de lustrumtentoonstelling? 
Neem dan contact op met alumni@jur.ru.nl.

Louk Hermans-Brand neemt  
afscheid van de rechtenfaculteit

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. Zo beschrijft de nieuwe vicedecaan 
Onderwijs Vincent van Hoof in een van de laatste 
video’s zijn studententijd en de bijzondere 
geschiedenis van Nijmegen. 

Bekijk alle verhalen op 
www.ru.nl/rechten/opnaar100

Hoofd Bureau In- en Externe Betrekkingen Louk Hermans-Brand 
heeft in december 2021 afscheid genomen van de Nijmeegse 
rechtenfaculteit. Na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest 
in verschillende geledingen van de faculteit geniet zij nu van 
haar welverdiende pensioen.

De term ‘spin in het web’ schiet eigenlijk nog tekort wanneer collega’s Louk 
mogen beschrijven. Als alumna kent Louk de Nijmeegse faculteit als geen 
ander. Zowel bij het CPO als bij Bureau In- en Externe Betrekkingen was zij 
een vertrouwd gezicht en aanspreekpunt. Bij laatstgenoemde afdeling, 
welke zij in 1998 opzette en tot haar pensioen met liefde en bevlogenheid 
leidde, initieerde Louk onder meer het huidige alumnibeleid en de daarbij 
horende activiteiten. In die hoedanigheid heeft zij met velen van u nauw 
contact onderhouden en een groot netwerk voor de faculteit opgebouwd. 
Louk hield er zelf niet van om in het middelpunt van de belangstelling te 
staan, noch van afscheid nemen. Dat gaf ze dan ook toe in het 
afscheidsbericht aan haar collega’s: “Ik kijk met genoegen en tevredenheid 
terug op alle mooie jaren. … Jullie weten wellicht dat ik niet van afscheid 
nemen houd. Dat is ook niet nodig, want als alumna zal ik in de toekomst 
beslist onze faculteit blijven bezoeken.” Louk zal dan ook betrokken blijven 
bij enkele activiteiten voor het lustrumjaar in 2023.

 WIJ, HAAR COLLEGA’S,  
 WILLEN HAAR VIA  
 DEZE WEG NOGMAALS  
 BEDANKEN VOOR DE  
 PRACHTIGE JAREN. HET  
 GA JE GOED. 



Uit de geschiedenis - deel 4

1940 - 1945
De faculteit in de 
Tweede Wereldoorlog

Jaren 
‘50 - ‘60

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

Jaren ‘50 - ‘60
De steunpilaren van de 
 faculteit: Frans Duynstee &  
Wim van der Grinten

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

1923
De Nijmeegse 
juridische 
faculteit

1923
Oprichting: 
Een eigen 
universiteit

De gezichten van 
de Nijmeegse juridische 

faculteit in de jaren ‘50-’60
In de rubriek ‘Uit de geschiedenis van de Nijmeegse juridische faculteit’ licht 

Corjo Jansen ter ere van het 100jarige faculteitsbestaan in 2023 enkele 
mijlpalen uit. In deze bijdrage, de vierde in de reeks van zes, bespreekt hij 
twee bepalende gezichten uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw: 

Wim van der Grinten en Frans Duynstee.

Tekst: Corjo Jansen Foto’s: archief KDC: Jan van Teeffelen & Flip Franssen

Frans Duynstee Wim van der Grinten

Radboud Rechten voorjaar 2022



De nog jonge Nijmeegse universiteit had zwaar geleden in de 
eindfase van de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen door het 
bombardement op 22 februari 1944, maar ook omdat de 
stad en de universiteit in de frontlinie van de strijd hadden 
verkeerd. Veel gebouwen waren vernield. Daarnaast was er 
veel persoonlijke ellende. Ook de juridische faculteit stond er 
slecht voor. Zij had de oorlog overleefd, maar vraag niet hoe. 
De hoogleraren J.H.E.J. Hoogveld (1878-1942), E.J.J. van der 
Heijden (1885-1941) en R.W. Regout (1895-1942) waren over-
leden. Ch.A.M. Raaijmakers (1871-1954) was in 1941 70 jaar 
geworden en had zijn emeritaat bereikt. Er waren dus vaca-
tures ontstaan voor respectievelijk rechtsfilosofie, burgerlijk 
recht, handelsrecht, volkenrecht en staathuishoudkunde. 
Daar stond tegenover dat rechtshistoricus B.H.D. Hermes-
dorf (1894-1978) met zijn optreden als rector magnificus veel 
prestige had opgebouwd in de buitenwereld. Hij bleef echter 
een bescheiden man. De latere Nijmeegse hoogleraar Jan 
Leijten (1926-2014), die als student Hermesdorf had meege-
maakt, schreef over hem dat wel niemand zich een echte 
held zo zou voorstellen. Dat was hij wel door zijn eigenhan-
dige sluiting van de Nijmeegse universiteit in 1943. 

De faculteit kwam er na de bevrijding in 1944/1945 weer 
redelijk snel bovenop. Nieuwe hoogleraren traden aan. 
De studenten stroomden weer toe. De hoofdrolspelers in de 
naoorlogse Nijmeegse juridische faculteit zouden twee 
alumni worden: W.C.L. (Wim) van der Grinten (1913-1994), 
zoon van de vroeg overleden hoogleraar staatsrecht J.H.P.M. 
van der Grinten (1885-1932), en F.J.F.M. (Frans) Duynstee 
(1914-1981), een neef van de hoogleraar strafrecht, W.J.A.J. 
(Willem) Duynstee (1886-1968), die na de komst van Frans in 
de faculteit de bijnaam ‘de oude Duyn’ kreeg. Kenmerkend 
voor het vroege werk van Wim van der Grinten en Frans 
Duynstee was – evenals bij de vooroorlogse generatie hoog-
leraren – het streven naar de fundering van het positieve 
recht in het natuurrecht. Vooral Willem Duynstee heeft 
invloed op hun natuurrechtelijke opvattingen uitgeoefend.
Van der Grinten en Duynstee waren juridische generalisten. 
Duynstee had een reputatie als handelsrechtjurist opge-
bouwd, toen hij zich stortte op het straf- en staatsrecht, 
vreemdelingenrecht, volkenrecht, de algemene staatsleer en 
parlementaire geschiedenis. Van der Grinten publiceerde 
over arbeidsrecht, burgerlijk recht, sociaaleconomisch recht, 
handelsrecht, algemene rechtsleer, insolventierecht en 
bestuursrecht.

Frans Duynstee was na zijn afstuderen aan de Nijmeegse 
juridische faculteit in 1936 begonnen als advocaat. Bij het  
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij werkzaam bij 
Afdeling Wetgeving op het Ministerie van Justitie. Na de 
bevrijding werkte hij van 1 juni tot 1 augustus 1945 als juri-
disch adviseur bij de Politieke Opsporingsdienst in Den Haag. 
Hij raakte ervan overtuigd dat de veel te strenge handelwijze 
met betrekking tot de opsporing en vervolging van de Neder-
landse collaborateurs een verkeerde was. Duynstee riep op 
tot het maken van onderscheid tussen ‘lichte’ en ‘zware’ 
gevallen. ‘Menselijkheid (…) eist mildheid tegen dwalenden’, 
aldus Duynstee. Hij werd in september 1945 benoemd tot 
hoogleraar Staatsrecht in Nijmegen. Hij bleek een vruchtbaar 
schrijver. Hij publiceerde bijvoorbeeld over de grondwets-

herziening van 1953. Later wierp hij zich op parlementair 
-historische studies. Ik noem: De kabinetsformaties 1946-1965 
(1966) en, samen met J.M.J. Bosmans (geb. 1945), Het kabinet 
Schermerhorn-Drees 24 juni 1945-3 juli 1946 (1977). In 1970 
richtte Duynstee het Centrum voor Parlementaire Geschie-
denis op. Tussen 1947 en 1950 trad hij op als staatkundig 
hoofdredacteur en medewerker van De Gelderlander. Hij liet 
in de jaren daarna zijn licht schijnen over actuele staatsrech-
telijke en staatkundige kwesties in De Maasbode (1951 tot 
1959), de Tijd (1959-1966) en de Telegraaf (1966-1981).  
Duynstee was goed ingevoerd in de politieke kringen 
rondom de KVP. Op de achtergrond was hij betrokken bij  
de vorming van het kabinet Van Agt-Wiegel in 1977. In de 
roerige jaren zestig bleef Duynstee als universiteitsbestuur-
der overeind. Het debat met de studenten schuwde hij niet. 
Hij hield van het ‘politieke spel’. Hij was rector magnificus van 
de Nijmeegse universiteit van 1972 tot 1976. 

De andere naoorlogse hoofdrolspeler in de Nijmeegse juri-
dische faculteit was Wim van der Grinten. Door Van der 
Heijden is Van der Grinten in het vennootschapsrecht terecht 
gekomen. Na zijn afstuderen in 1934 werkte Van der Grinten 
– zoals de meeste Nijmeegse hoogleraren – een tijdje in de 
praktijk. Hij was advocaat in Arnhem en later bedrijfsjurist en 
advocaat van Unilever in Rotterdam. In 1948 werd hij staats-
secretaris voor de KVP. Zijn belangrijkste wapenfeit was de 
invoering van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet van  
27 januari 1950, Stb. K 22). De Wbo stelde product-, 
bedrijfschappen en de Sociaal-Economische Raad (SER) in. 
Na zijn politieke avontuur werd Van der Grinten benoemd 
tot hoogleraar Burgerlijk recht en handelsrecht aan de eco-
nomische faculteit van de Katholieke Hogeschool in Tilburg. 
Hij werd in 1957 hoogleraar Burgerlijk recht in Nijmegen en 
bleef dat tot 1984. Tijdens zijn Nijmeegse hoogleraarschap 
vervulde Van der Grinten tal van nevenfuncties. Hij was 
arbiter, commissaris en adviseur. Vanaf 1952 werd hij lid en 
later lid van het dagelijks bestuur van de SER (van 1957 tot 
1984). Hij was van 1968 tot 1992 voorzitter van de Commis-
sie Vennootschapsrecht. Ook was hij meer dan 10 jaar 
decaan van de juridische faculteit (1972-1982) en vervulde hij 
tussen 1969 en 1972 met twee anderen het rectoraat van de 
Nijmeegse universiteit. Velen kennen Van der Grinten als de 
informateur van het kabinet Van Agt-Wiegel, dat de gehele 
termijn van vier jaar (1977-1981) zou uitzitten. Van de hand 
van Van der Grinten verschenen honderden publicaties 
(waaronder een aantal handboeken), onder meer op het 
gebied van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.

De eerste naoorlogse jaren van de Nijmeegse juridische 
faculteit waren schraal. De oorlog had de juridische faculteit 
en haar leden getekend, maar zij hervond zich snel. De facul-
teit bouwde in juridisch Nederland een gedegen reputatie 
op, mede dankzij Van der Grinten en Duynstee. Daarmee 
was de missie van de universiteit (en faculteit) uit 1923 
geslaagd: het opleiden van katholieke intellectuelen en juris-
ten, die een vooraanstaande plaats in de samenleving 
konden innemen. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig 
gistte het in de Nederlandse samenleving. Ook de univer siteit 
kreeg met grote veranderingen te maken. De periode van 
de ‘moderne’ Nijmeegse juridische faculteit brak aan.
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Op de spreekstoel

Om welke reden heb je een stoel geadopteerd? “Ik heb 
hier met veel plezier gestudeerd en vind het mooi dat je stu-
denten op deze manier kan helpen. Je hoort zo nog een 
beetje bij de faculteit. Ik ga soms naar de alumni-uitjes en 
ook de Van der Grinten-lezing bezoek ik graag.”

Waarom koos je ooit voor de rechtenstudie? “Eigenlijk 
heel simpel: ik had geen bètapakket en wilde geen docent 
worden. Toen bleef er mijns inziens maar één ding over. Ik 
kwam uit Weert, de keuze voor Nijmegen was ook meer 
toeval dan bewust. Mijn studententijd was erg gezellig, maar 
het duurde een aantal jaar voordat ik werken met de studie 
écht leuk vond. Het belastingrecht, daar ben ik een beetje 
ingerold. Docent Jaap Bellingwout zei: ‘Als je vennootschaps-
recht leuk vindt, moet je eigenlijk ook belastingrecht doen’. 
Dat advies heb ik toen maar opgevolgd.”

Wat vond je van de studie? “Je leert tijdens de studie 
vooral hoe systemen werken en hoe je kritisch moet lezen. In 
feite een soort opleiding die iedereen – tot op zekere hoogte 
– zou moeten kunnen volgen om in deze maatschappij te 
functioneren.”

Dat is een interessante uitspraak. Wat bedoel je 
daarmee? “De samenleving is hartstikke gejuridiseerd. 
Wanneer je niet weet hoe systemen werken en je bepaalde 
stukken niet goed kan lezen, mis je een groot deel van wat er 
in de wereld gebeurt. Goed en kritisch lezen zou iedereen 
moeten kunnen. Dat hoeft zich niet te beperken tot alleen de 
rechtenstudie. Maar studenten zouden ook moeten leren 
hoe je een normale adviestekst schrijft. Daar mag volgens 

mij wat extra aandacht voor zijn in de rechtenopleiding. Als 
juristen een brief schrijven, krijg je soms een nogal horkerige 
tekst. Die is vaak niet geschikt om de lezer aan te moedigen 
iets te doen, puur omdat de boodschap niet helder is. Je 
moet in het hoofd van de lezer kunnen kruipen. Of het nu de 
Belastingdienst, een rechter of een cliënt is.”

Komt dat issue vaak terug in je carrière? “Ik begon mijn 
carrière bij Deloitte. Het eerste wat ik daar heb gedaan was 
een schrijfopleiding. Met name het schrijven voor klanten 
heb ik pas goed geleerd toen ik voor mezelf begon. Destijds 
was ik al twintig jaar aan het werk. Ik had, kort nadat ik voor 
mezelf begon, een klus als interimmer op het gebied van 
loonbelasting. Toen stuurde zo’n groot advieskantoor mij 
een brief waarvan ik dacht: ‘oké, en wat moet ik nu doen?’. 
Nu ben ik een expert, maar normaal gesproken komt zo’n 
brief terecht bij een HR-manager of bij de salarisadministra-
tie. Niet per se mensen die een juridische opleiding hebben 
gehad. Zij zitten er niet op te wachten om urenlang spoor-
zoekertje te spelen om te snappen wat je bedoelt. Dus wat 
gebeurt er dan met die brief? Niets. Zonde van de tijd die in 
die brief is gestoken.”

Dus dat adviseer je jonge alumni: een andere manier 
van schrijven? “Zeker, ik denk dat juristen daar veel aan 
zouden hebben! Al moet ik ook wel zeggen dat we niet álles 
dermate moeten versimpelen zodat alle nuance eruit ver-
dwijnt. Want daar slaan – met name overheden – nogal eens 
in door.”

Grotius Chairholder Léone Bource 
studeerde van 1985 tot 1991 
Rechtsgeleerdheid in Nijmegen. 
Inmiddels is zij werkzaam als 
zelfstandig fiscalist, met een 
bijzondere focus op nationale 
loonheffingen. Haar advies aan 
studenten en jonge alumni: zorg dat 
je tot de kern komt wanneer je een 
adviestekst schrijft.

Tekst: Dennis Arns

Het belang van leesbare brieven
In ‘op de spreekstoel’ 
komen Grotius Chairhol-

ders aan het woord over 

hun studie, de faculteit 

en hun donateurschap

Radboud Rechten voorjaar 2022
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“De effectiviteit van de Wwft is moeilijk meet-
baar. Je kunt niet exact aangeven op grond van 
welke melding van een ongebruikelijke transac-
tie welke crimineel strafrechtelijk veroordeeld 
is. De meldingen op grond van de Wwft vormen 
vaak ondersteunend materiaal in het strafrech-
telijk onderzoek en spelen op die manier een 
belangrijke rol in het tegengaan van witwassen 
en terrorismefinanciering.

Naar mijn mening moet je het effect van de 
Wwft in breder perspectief plaatsen. Deze wet 
heeft bijgedragen aan meer bewustwor-
ding rondom het witwassen van geld, 
het financieren van terrorisme en de 
verschillende manieren waarop dat 

wordt gedaan. Daarnaast gaan bedrijven tegen-
woordig ook steeds beter na met wie ze zaken 
(willen) doen. Dat geldt niet alleen voor de 
grote, beursgenoteerde ondernemingen. In toe-
nemende mate zijn ondernemingen zich 
bewust(er) aan wie zij zaken uitbesteden, bij-
voorbeeld als onderaannemer, en verwachten 
ook dat deze bedrijven dezelfde (ethische) stan-
daarden hanteren als de onderneming die de 
uitbesteding doet. De Wwft heeft in brede zin 
een bijdrage geleverd aan een bewustwordings-

proces in het bedrijfsleven over zaken 
doen met inachtneming van 
bepaalde normen en waarden.”

De effectiviteit van de Wwft is moeilijk meetbaar. Je moet het 
effect van de Wwft breder bekijken, het draagt bij aan meer 
bewustwording rond dit onderwerp. Dat stelt CPOdocent 
Birgit SnijderKuipers. Voor de advocatuur en het notariaat 
ontwikkelde zij samen met het Bureau Financieel Toezicht 
onder meer een praktisch stappenplan dat in de Wwft-
cursusreeks aan bod komt.

“De Wwft is geen afvinklijstje”

Birgit Snijder-Kuipers is 

kandidaat-notaris bij De 

Brauw Blackstone West-

broek, universitair docent 

Notarieel recht aan de 

Rijksuniversiteit Gronin-

gen en fellow van het 

Onderzoekcentrum 

Onderneming & Recht 

van de Radboud Univer-

siteit. Voor het CPO ver-

zorgt zij regelmatig cur-

sussen over de Wwft.

Houd uw kennis van het Wwft-recht 
up-to-date
Het CPO biedt een uitgebreid cursusaanbod op 
het gebied van het Wwft-recht. Op deze pagina 
treft u een greep uit het aanbod. 
Kijk voor meer info op www.cpo.nl 

Actualiteitenreeks Wwft 
Het Wwft-recht is continu in ontwikkeling. In de 
praktijkgerichte online ‘Actualiteitenreeks Wwft’ 
praat Wwft-expert Birgit Snijder-Kuipers  
u maandelijks bij over de laatste ontwikkelingen. 
Er is alle ruimte voor inbreng van eigen vragen 
en concrete casus. Zo loopt u altijd voorop als 
Wwft-expert. De bijeenkomsten vinden telkens 
van 12.00 tot 13.00 uur plaats, online via Zoom. 
U kunt de reeks als geheel volgen, maar u kunt 
ook aan een afzonderlijke sessie deelnemen. In 
2022 vinden nog 4 sessies plaats. 
Meer info: www.cpo.nl/wwft-reeks

Cursus Wwft voor de praktijk
9 juni | online | 3 PO
Voldoet uw kantoor aan de verplichtingen uit de 
Wwft? De wetgeving op het gebied van 
witwassen wijzigt snel: er is een nieuw UBO-
register en er zijn meer aanpassingen op grond 
van de vijfde anti-witwasrichtlijn. In 2020 is een 
nieuwe national risk assessment (NRA) ter 
voorkoming van witwassen en ter bestrijding 
van terrorismefinanciering uitgebracht. In uw 
risicobeleid moet u daar rekening mee houden. 
Wat zijn de laatste ontwikkelingen, hoe herkent 
u ongebruikelijke transacties en hoe stelt u 
risicobeleid op? In deze cursus krijgt u antwoord 
op deze, en andere vragen. 

Webinar UBO-register
30 juni | online | 2 PO 
Welke verplichtingen brengt de Wet ter voorko-
ming van witwassen en financieren van terro-
risme (Wwft) met zich mee? Hoe moet u cliën-
tenonderzoek uitvoeren en wie is UBO? In dit 
webinar krijgt u antwoord op deze vragen.



Cursus Verjaring
Valérie Tweehuysen

Masterclass Beslag 
en executie
Sander Steneker

Cursus EU Actieplan duur-
zame groei financieren:  
de stand van zaken
Kitty Lieverse

Cursus Actualiteiten 
Vreemdelingen- en 
vluchtelingenrecht
Tesseltje de Lange

Cursus Wwft voor 
de praktijk
Birgit Snijder-Kuipers

Cursus Actualiteiten 
Verbintenissenrecht
René Klomp

Cursus Hoofdelijkheid, 
regres en subrogatie
Daniël Stein

Masterclass Contracten 
maken en beoordelen in 
de praktijk
Tjalle Hidma

Masterclass Burenrecht
Steven Bartels

Symposium ‘Dag 
van de Privacy 2022 
– Algoritmes en AI’
Friederike van der Jagt

Het CPO heeft een ruim aanbod aan (online) cursussen en webinars.  
Kijk voor meer informatie en ons uitgebreide cursusaanbod op cpo.nl.  
Voor scherpe denkers.

Cursus Overnamepraktijk 
voor advocaten en 
notarissen
Tom Teggelaar

Welke cursus volgt u bij ons dit voorjaar?

Webinar Actualiteiten 
Arbeidsrecht
Femke Laagland



Een jaar lang  
onbeperkt  

cursussen en  
webinars volgen

www.cpo.nl/altijdscherp

UW VOORDELEN

  FLEXIBEL: ONLINE LEREN WAAR  
EN WANNEER U WILT

  RUIME KEUZE: MEER DAN 
100 WEBINARS OP 10 
RECHTSGEBIEDEN

  GEMAKKELIJK: 1 KEER 
INSCHRIJVEN, 1 VAST BEDRAG,  
1 FACTUUR

  KWALITEIT: TOPDOCENTEN UIT 
WETENSCHAP & PRAKTIJK

 VOORDELIG: SCHERP TARIEF

www.cpo.nl/webinarbundel

Volop
online
leren

met een 
webinar
bundel

 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

alumniprijs:
€ 1.295,-*

€ 1.395,-

ALTIJD 
SCHERP

abonnement

* Gebruik de kortingscode ‘alumni2022’ 



Vergroot de juridische 
kracht van uw gemeente

Wat zijn de belangrijkste criteria  
voor het toekennen van nadeel-
compensatie? 

Bent u gemeentejurist en wilt u meer handvatten om 
daadkrachtig te adviseren in het bestuurlijk en maat
schappelijk krachtenveld? Met de Beroepsopleiding 
Gemeentejuristen vergroot u uw kennis en strategisch 
inzicht in de juridische mogelijkheden. Ook oefent  
u in de benodigde vaardigheden zoals proactief  
adviseren en onderhandelen. U krijgt een brede  
basis voor het functioneren als gemeentejurist op 
strategisch niveau. De Beroeps opleiding Gemeente
juristen gaat in september 2022 weer van start. 

Meer weten over het begrip nadeelcompensatie? Vraag dan de  
gratis kennisclip aan op www.gemeentejurist.nl. Bruno van Ravels 
bespreekt in de kennisclip het begrip nadeelcompensatie aan de 
hand van praktijkvoorbeelden. Ook gaat hij in op de belangrijkste 
criteria voor het toekennen van nadeelcompensatie.

Daarom deze beroepsopleiding:
•   vergroten van kennis en verdieping van  

inzicht gericht op de beroepspraktijk
•   trainen van professionele vaardigheden  

specifiek voor de gemeentejurist
•   brede basis voor het functioneren als 

gemeentejurist op strategisch niveau
•   opbouw professioneel netwerk
•   gerenommeerde docenten
•   een huiswerkmethode met praktijkcasuïstiek  

en een examen
•   unieke kans voor verdere professionele 

ontwikkeling

Meer info: www.gemeentejurist.nl 

Nadeelcompensatie is een vergoeding voor 
schade veroorzaakt door op zichzelf recht-
matig bestuursoptreden. Bij een onrechtma-
tige daad wordt de schadevergoeding 
gerechtvaardigd door het beginsel van de 
vergeldende rechtvaardigheid. Maar bij 
nadeelcompensatie gaat het om de verde-
lende rechtvaardigheid. Hoe zit dit precies? 
Hoe werkt dit in de praktijk? En wat zijn de 
belangrijkste criteria voor het toekennen van 
nadeelcompensatie?

Bruno van Ravels is staatsraad bij de Raad  
van State en hoogleraar overheid en 
onderneming aan de Radboud Universiteit. 
Deze kennisclip is onderdeel van een van de 
onderwijsmodules van de Beroepsopleiding 
Gemeentejuristen. Hiermee krijgt u een 
indruk van het niveau en de inhoud van  
de opleiding.



First Case Scenario

Al tijdens het afronden van haar masteropleiding 
ging Charelle als stagiair aan de slag bij een 
rechtsbijstandsverzekeraar. Dat beviel zo goed, 
dat ze er na haar afstuderen bleef plakken. “Er 
was helaas geen juniorfunctie beschikbaar, maar 
wel een functie in een soort taskforce gespeciali-
seerd in corona-gerelateerde arbeidsconflicten. 
Daar ging ik aan het werk.”

In het diepe springen
Ondanks dat ze al bekend was met het kantoor, 
liepen de eerste weken minder soepel dan ver-
wacht. “De eerste werkweek was redelijk shoc-
king. Door corona werkte iedereen thuis. ‘Hier 
zijn je inlogcodes – succes ermee’. Ik kreeg al 
direct twee dossiers van cliënten die een vaststel-
lingsovereenkomst voor beëindiging van hun 
dienstverband hadden gekregen. Dat was een 
grote verantwoordelijkheid: het ging om échte 
mensen en hun baan, en ik had nog nul erva-
ring!”
Maar al doende leert men. “Ik denk dat ik me er 
goed uit heb geluld, als ik het zo mag zeggen.” 
Het adviseren ging Charelle prima af: “Ik vind het 
fijn om met de cliënt mee te denken. Succesvol 
bemiddelen bij een conflict is prettig, maar con-
flicten voorkomen, dat vind ik pas écht leuk.” 
Na een aantal maanden was het echter tijd voor 
iets nieuws. “Ik vind het arbeidsrecht leuk, maar 
het pure juristenwerk is niet waar mijn hart ligt: 
dat ligt bij menselijk contact en het overbrengen 
van kennis. Dat is niet je primaire doel als jurist, 

want dan moet je adviseren op 
basis van de wet.”

Een nieuwe uitdaging
En toen was daar de baan bij IJK. 
“Wat me aantrok is dat ze oog 
hebben voor de mens achter de 

baan. Ze bieden ruimte voor eigen initiatieven. 
Voor een Young Professional is dat een droom.” 
De start bij IJK voelde als een zachte landing. 
“Vergeleken met mijn vorige baan was dat een 
wereld van verschil. Er was een inwerktraject van 
zes weken voor me uitgestippeld, met elke dag 
een paar taakjes en koffiemomenten met colle-

In de rubriek ‘first case scenario’ bespreken jonge 
alumni hun eerste stappen in de juridische wereld. In 
deze editie is het woord aan Charelle van Tilborg, 
arbeidsrechtjurist en trainer bij IJK.  Tekst: Manouk van Doren

 “CONFLICTEN  
 VOORKOMEN,  
 DAT VIND IK PAS  
 ÉCHT LEUK” 

Charelle van Tilborg studeerde 

in 2020 af in het arbeidsrecht. 

“De ‘softe’ kant van het recht, de 

verbinding opzoeken, dat zocht 

ik in het arbeidsrecht.” 

Inmiddels is Charelle een jaar 

werkzaam bij IJK. Daar adviseert 

ze als jurist arbeidsrecht & 

HRMtrainer werkgevers uit de 

overheid en onderwijssector 

over arbeidsrechtelijke vraag

stukken en interpretatie van 

cao’s. “Mensen op weg helpen, 

daar krijg ik energie van.”

ga’s. Daar word ik blij van.”
“Toen ik een aantal maanden bij IJK werkte, ver-
lieten twee ervaren collega’s het team. Zij waren 
gespecialiseerd in de cao’s van het primair- en 
voortgezet onderwijs, dus met hen vertrok ook al 
deze kennis. Ik kreeg met een andere nieuwe 
collega de kans om in dat gat te springen.” Een 
grote uitdaging, aldus Charelle: “Opeens moest ik 
trainingen gaan geven aan ervaren HRM-ers over 
hun cao, waar ik net drie weken daarvoor voor 
het eerst van had gehoord. Ik was erg zenuwach-
tig, maar ik heb niet getwijfeld of ik het moest 
aangrijpen. Ik dacht: dit is mijn kans om te laten 
zien wat ik waard ben.”

Werkplezier is de kern
Bij IJK zit Charelle helemaal op haar plek. “Ik denk 
dat mensen onderschatten hoe belangrijk het is 
om met plezier naar je werk toe te gaan.” Met 
name haar manager draagt hieraan bij: “Zij ziet 
mijn krachten en bekwaamheden en spreekt 
haar vertrouwen daarin uit. Iemand waar je jezelf 
aan kunt optrekken zorgt ervoor dat je meer uit 
jezelf kan halen. Hetzelfde geldt voor het hebben 
van fijne collega’s. Werkplezier is wat mij betreft 
echt de kern.”

In de toekomst
Charelle ziet in de verre toekomst een managers-
functie wel zitten: “Ik zie hoeveel baat een team 
kan hebben bij leiderschap, creativiteit en ver-
trouwen. Dat heeft mijn interesse gewekt om 
ooit zelf zo’n functie te vervullen. De inspiratie die 
ik heb opgedaan wil ik graag doorgeven.”

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/.
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De schattingen lopen uiteen, maar uit onder-
zoek blijkt dat 40 tot zelfs 90 procent van alle 
gevangenen wereldwijd kampt met psychische 
problemen. Dat percentage ligt flink hoger dan 
de ‘gewone’ bevolking, waar ‘slechts’ 18 tot 29 
procent mentale problemen ervaart. Volgens 
Maartje Krabbe, universitair docent Algemene 
rechtswetenschap, is het hoog tijd dat dit onder-
werp wereldwijd aangekaart wordt. In ‘Mental 
health and criminal justice’ gaan Krabbe en col-
lega’s in op de penibele situatie van gevangenen 
wereldwijd.

Krabbe: “De aantallen zijn zo disproportioneel 
hoog dat mentale gezondheid inmiddels een 
dominante factor zou moeten zijn in ons straf-
rechtelijk systeem. Toch is dat nog lang niet het 
geval: uit mijn analyse blijkt dat het systeem 
deze groep aan alle kanten faalt. Er is vaak te 
weinig budget, gebrekkige geestelijke gezond-
heidszorg en beperkte training voor het perso-
neel.”

Hoge recidive
Het gevolg is dat de psychische toestand van 
veel van deze gevangenen verslechtert in de 

gevangenis, wat hun re-integratie bemoeilijkt. 
Krabbe: “Recidive onder ex-gedetineerden met 
psychische problemen is wereldwijd relatief 
hoog. Dat is niet alleen onveilig, maar ook duur. 
Onderzoek wijst uit dat de kosten van draai-
deurcriminaliteit vaak veel hoger zijn dan een 
gedetineerde met psychische problemen 
behandeling en ondersteuning bieden.”

Bovendien gaat het huidige systeem in tegen 
wereldwijde verdragen en VN-regels, geeft 
Krabbe aan. “Van gevangenen wordt de vrijheid 
afgenomen, maar dat betekent niet dat ze geen 
rechten hebben als psychiatrisch patiënt. Deze 
groep heeft in principe recht op behandelingen 
van dezelfde kwaliteit als een persoon van 
buiten de gevangenis. Mondiaal wordt er echter 
maar weinig aan die eis voldaan. Veel mensen 
krijgen niet de begeleiding waar ze recht op 
hebben. Dat bemoeilijkt hun re-integratie, 
omdat ze opgevangen worden in een onge-
schikt systeem.”

Oplossingen
In hun edited volume gaan Krabbe en collega’s 
in op verschillende aspecten van de problema-
tiek. Zo wordt aangekaart welke internationale 
regels deze gevangenen in theorie moeten 
beschermen, maar in de praktijk falen. Ook 
wordt er ingegaan op de specifieke situaties in 
verschillende landen, waaronder Nederland, 
Duitsland, Japan, de Verenigde Staten en  
Brazilië. “Daaruit blijkt dat er in de vrijwel elk 
land fundamentele fouten gemaakt worden. 
Doordat verdachten met psychische problemen 
minder weerbaar zijn tijdens het strafproces, 
leidt dit tot veel onterechte veroordelingen en in 

de Verenigde Staten zelfs tot onrechtmatige 
oplegging van de doodstraf.”
Onder andere Chili, Hongarije en de Verenigde 
Staten rapporteren dat gevangenen met psychi-
sche problemen een grotere kans hebben om 
mishandeld te worden door gevangenisperso-
neel, omdat ze niet kunnen meekomen in het 
systeem. Griekenland, Hongarije en Portugal 
rapporteren dat gevangen met psychische pro-
blemen vaak veel langer in de gevangenis blijven 
dan noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat er geen 
andere plek voor ze is. De WHO rapporteert dat 
in veel landen gevangenissen ‘dumping grounds’ 
zijn voor mensen met psychische problemen, 
ook voor mensen die geen strafbaar feit hebben 
gepleegd. In Japan is het zo moeilijk om aan te 
tonen dat iemand ontoerekeningsvatbaar is dat 
veel verdachten met psychische problemen toch 
in de gevangenis belanden.

Voor de huidige problematiek zijn vele oplos-
singen te bedenken, geven de onderzoekers 
aan. “Internationale organisaties en eerdere 
publicaties maken duidelijk wat er allemaal 
gedaan kan worden,” zegt Krabbe. “Al die oplos-
singen vereisen zowel beleid als geld. Centraal 
moet staan een goede plek voor verdachten en 
veroordeelden met psychische problemen, met 
een adequate behandeling en deskundig perso-
neel. Dat scheelt op lange termijn in de kosten 
voor re-integratie, maar is ook vooral humaner, 
mensenrechtenconform en draagt bij aan een 
veilige samenleving.”

Onderzoek

Mentale gezondheidszorg voor 
gedetineerden faalt wereldwijd
Een ruime meerderheid van alle gedetineerden wereldwijd ervaart 
psychische problemen. Toch doen overheden weinig om deze problematiek 
aan te pakken. Een nieuwe bundel, samengesteld door Piet Hein van 
Kempen en Maartje Krabbe, brengt voor het eerst in beeld hoe de huidige 
situatie wereldwijd dramatische gevolgen heefte en mensen
rechtenschendingen in de hand werkt.  Tekst: Thomas Haenen

 “MENTALE GEZONDHEID  
 ZOU INMIDDELS EEN  
 DOMINANTE FACTOR  
 MOETEN ZIJN IN ONS  
 STRAFRECHTELIJKE  
 SYSTEEM.” 

Radboud Rechten voorjaar 2022
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Promoties, oraties en 
afscheidscollege

ORATIES
Prof. dr. Pietro Ortolani - Digital Due  
Process: The Pursuit of Fairness in Digital  
Adjudication
Prof. dr. Seraina Grünewald - Must  
monetary policy be fair and just? Inequality 
and the mandate of the European Central bank
Prof. dr. Marijke ter Voert - Empirical Legal 
Studies

PROMOTIES
Mr. dr. A. Musso Piantelli - Managing 
banking crises in Europe after the great crisis
Mr. dr. R.J. ter Rele - Beperkte rechten op 
eigen goederen 
Mr. dr. M.B.J. van Rijn - Rechtsbescherming 
bij Europees bankentoezicht hapert 
Mr. dr. D.R. Ciulinaru - Het vrije verkeer van 
de kansarmen
Mr. dr. I. Lintsen - De continuïteit van de 
arbeidsrelatie bij aanbestedingen. Een onder-
zoek naar de afstemming tussen het arbeidsrecht 
en het aanbestedingsrecht.

AFSCHEIDSCOLLEGE
Prof. dr. Thomas Mertens

Benoemingen
Roel Schutgens is per 1 januari benoemd  
tot decaan.
Marieke Dubelaar is per 1 januari benoemd 
tot hoogleraar Straf(proces)recht.
Willem van Boom is per 1 januari benoemd 
tot hoogleraar Burgerlijk recht.
André Janssen is benoemd tot wisselleer-
stoelhouder Franqui-Stichting KU Leuven.
Catalin Rusu is benoemd tot gasthoogleraar 
aan de Universiteit van Parma.
Henny Sackers is benoemd tot voorzitter 
begeleidingscommissie van de Commissie 
Wet wapens en munitie.
Hansko Broeksteeg is per 1 februari 
benoemd tot hoogleraar Staatsrecht.
Vincent van Hoof is per 15 februari 
benoemd tot vicedecaan onderwijs.

Hervormingen in 
bankenstelsel leiden tot 
nieuwe onduidelijkheid

De financiële crisis van 2008 leidde tot hervormingen in het toezicht op en de 
regulering van het Europese bankenstelsel, om een nieuwe crisis te voorkomen. 
Deze hervormingen leidden tot een grotere verwevenheid van nationale en 
Europese regels en toezicht. Maar onduidelijkheid over waar banken de regels en 
het toezicht kunnen aanvechten, kunnen leiden tot nieuwe problemen en risico’s. 
Dat blijkt uit onderzoek van Mirik van Rijn, die op 25 februari op dit onderwerp 
promoveerde.  Tekst: Thomas Haenen

In Europa leidde de financiële crisis onder 
andere tot de oprichting van de Europese  
bankenunie. De regels voor de banken in de 
EU-lidstaten werden waar mogelijk in overeen-
stemming gebracht, en het toezicht kwam in 
handen van de Europese Centrale Banken. Dit 
om verschillen van land tot land te beperken. 
Ook dit nieuwe systeem kent echter nog tekort-
komingen, geeft Van Rijn aan.

Soft law
Sinds de vorming van de Europese bankenunie 
wordt er toegewerkt naar het zogenaamde 
‘Single Rulebook’, een set regels die voor alle 
banken in de Europese Unie geldt. Van Rijn: 
“Algemeen geformuleerde normen worden 
geconcretiseerd via hele uitgebreide richt-
snoeren, die formeel niet bindend zijn. Dat 
noemen we ook wel ‘soft law’: het is formeel 
geen juridische verplichting, maar het zijn wel 
de enige richtlijnen waar banken zich op 
kunnen oriënteren. In de praktijk worden  
dergelijke richtsnoeren nageleefd en als 
bindend ervaren. Maar omdat het formeel 
niet-bindend is, kan het niet direct worden 
voorgelegd aan een rechter.”

Rechtsbescherming
Banken die deze regelgeving willen toetsen, 
lopen ook tegen andere onduidelijkheden aan, 
merkt Van Rijn op. “Het is de Europese Centrale 
Bank die verantwoordelijk is voor het toezicht, 
en dus besluit of een bank zich wel of niet aan 

de regelgeving houdt. Maar het voorberei-
dende werk voor die besluiten wordt gedaan 
door de nationale toezichthouders. Dat maakt 
het voor banken onduidelijk tot welke rechter 
zij zich kunnen wenden als zij het oneens zijn 
met het besluit: het uiteindelijke besluit, of het 
daaraan ten grondslag liggende ontwerp-
besluit? Als een actie wordt gericht tegen het 
uiteindelijke besluit, is onduidelijk of de rechter 
ook het voorbereidende werk meeneemt in 
haar toetsing.”
“De grote verwevenheid van Europees en  
nationaal toezicht past niet binnen het huidige 
systeem van Europese rechtsbescherming. Die 
is namelijk geijkt op het uitgangspunt dat toe-
zicht plaatsvindt óf op nationaal niveau, óf op 
Europees niveau, maar niet het mengelmoesje 
dat nu ontstaat. Voor de bank is onduidelijk 
welke regels er exact gehanteerd worden, en 
waar deze terecht kan om het besluit aan te 
vechten. Dat ondermijnt de legitimiteit van het 
nieuwe toezichtstelsel, dus er moet nu al nage-
dacht worden over oplossingen.”

Zo stelt Van Rijn voor dat de Europese rechters 
het makkelijker maken voor (rechts)personen, 
zoals banken, om de legaliteit van regelgeving 
aan te vechten. Verder zou de verwevenheid 
van het toezicht gereflecteerd moeten worden 
in het systeem rechtsbescherming. Dit kan 
worden bereikt door de samenwerkings-
mogelijkheden tussen de Europese nationale 
rechters te versterken.
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Rechten met een internationaal tintje. Dat zocht Danique 
van den Tillaar (26), toen ze in 2014 vanuit Brabant naar 
Nijmegen kwam. Ze vond het bij de European Law School. 
Na een volgepakte studietijd werkt ze nu als migratiecon
sultant bij het gerenommeerde Fragomen in Brussel. 
“De internationale bubbel zorgt voor een unieke sfeer.”
Tekst: Machiel van Zanten

Van de kleinschalige 
campus naar een  
internationale 
bubbel

“Op de middelbare school moesten we ver-
plicht naar open dagen en meeloopdagen van 
universiteiten”, zegt Danique. “Ik heb er een 
stuk of vijf gezien. Al snel wist ik dat ik rechten 
wilde studeren. Ik vond het interessant om te 
leren wat wettelijk wel en niet kan. Maar ik 
zocht ook iets internationaals, wilde verschil-
lende talen en culturen leren kennen.”

Daniques keus viel op de European Law 
School. “Het internationale aspect sprak me 
meteen aan. Maar ik vond het ook prettig dat 
de focus niet volledig internationaal was, je 
kreeg een stevige basis in het Nederlands 

recht. Omdat de opleiding ‘civiel effect’ heeft, 
zou ik na mijn afstuderen bovendien ook 
terecht kunnen in de togaberoepen en dus 
meer baanopties hebben.”

Alles uit de studietijd halen
Danique maakte in Nijmegen een vliegende 
start. Ze miste de eerste twee jaar vrijwel geen 
enkel hoorcollege en had nauwelijks herkansin-
gen. Naast haar studie was ze bovendien actief 
bij de wetswinkel. “In het derde jaar werd ik 
gevraagd voor een bestuursjaar bij de JFV. Ik 
dacht: is dat verstandig, kan ik niet beter eerst 
mijn bachelor afmaken? Maar ik koos toch voor 
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Over Danique
Danique van den Tillaar volgde van 2014 

tot 2019 de bacheloropleiding European 

Law School en voltooide in 2021 de  

masteropleiding European Law and 

Global Affairs. 

het besturen. In dat jaar heb ik nauwelijks 
gestudeerd. Wel ontdekte ik ontzettend veel 
nieuwe en interessante dingen op de campus. Ik 
dacht steeds meer: ik moet alles uit mijn studie-
tijd halen wat erin zit.”
Dus begon Danique na haar bestuursjaar met 
een minor conflictstudies. Later in haar – uitein-
delijk vijfjarige – bachelor was ze fractielid bij 
studentenpartij Akkuraatd, werd ze student- 
assistent en later opleidingscoördinator bij het 
CPO en studeerde ze aan LUISS, een privé- 
universiteit in Rome. “Ik hoorde vaak: om een 
goede baan te vinden, moet je méér doen dan 
alleen studeren. Maar ik vond het ook gewoon 
leuk om nieuwe dingen te ontdekken en andere 
mensen te leren kennen.”

Impact maken met migratierecht
Na haar bachelor koos Danique de master Euro-
pean Law and Global Affairs, vooral vanwege 
het internationale aspect en de praktische 
insteek. “Het praktische vond ik met name bij 
Migratierecht. Dat draait écht om mensen. En 
dan niet om de vraag of ze een dakkapel mogen 
plaatsen, maar om zaken die een grote impact 
op hun leven hebben. Bijvoorbeeld de vraag  
of iemand een verblijfsvergunning krijgt of dat 
een gescheiden ouder met de kinderen mag 
migreren.”

Ook tijdens haar master bleef Danique actief 
buiten de collegebanken. Zo liep ze stage bij de 
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en 
was ze student-assistent bij het Centrum voor 
Migratierecht. “Ik controleerde voetnoten, tran-
scribeerde interviewopnamen en hield soms 
zelf interviews voor een artikel dat hoogleraar 
Tesseltje de Lange wilde schrijven over de Lang-
durig Ingezetene Richtlijn. Omdat ik al zo in de 
materie zat, vroeg ze me om mee te schrijven. 
Het artikel is uiteindelijk begin dit jaar versche-
nen in Asiel- & Migrantenrecht.”

In dat artikel constateren de auteurs dat iemand 
die al een status heeft als langdurig ingezetene 
van een andere EU-lidstaat en vervolgens in 

Nederland wil gaan werken als zelfstandige, te 
maken krijgt met ongerechtvaardigde belem-
meringen. In het nationale recht is niet kenbaar 
aan welke voorwaarden de zelfstandige moet 
voldoen en welke stukken hij nodig heeft voor 
een aanvraag om in Nederland te komen 
werken. Daardoor is de rechtszekerheid onvol-
doende gewaarborgd. “We werken nog aan een 
vervolg. Daarin willen we de verschillen tussen 
Nederland en België uitdiepen.”

Honderd zaken tegelijk
Danique was nog niet afgestudeerd of ze had al 
een baan. Een studiegenoot tipte haar begin 
2021 dat Fragomen mensen zocht voor hun 
kantoor in Brussel. “Ik heb contact opgenomen 
en kon meteen na de zomervakantie beginnen 
als migratieconsultant. Terwijl ik mijn scriptie 
nog moest verdedigen, ben ik naar Brussel ver-
huisd. Een paar weken later heb ik een dag vrij 
genomen om mijn scriptie alsnog in Nijmegen 
te verdedigen.”

Fragomen is een internationaal kantoor dat zich 
uitsluitend bezighoudt met immigratiediensten. 
“Ik begeleid migratieprocessen van begin tot 
eind. Vaak gaat het om verzoeken van bedrijven 
om een medewerker uit bijvoorbeeld India of 
Amerika naar Nederland te begeleiden. Ik ben 
met wel honderd zaken tegelijk bezig: waar is 
deze persoon in het migratieproces, wat moet 
er nu gebeuren? Het werk is misschien minder 
hardcore-juridisch 
dan op bijvoorbeeld 
een goederenrecht-
praktijk, maar heel 
dynamisch.”

Voor ze bij Fragomen 
begon, was Danique 
precies één keer in 
Brussel geweest. 
“Toen regende het 
heel erg. Dus mijn 
indruk was dat de 
stad grauw, vies en 

lelijk was. Maar Brussel blijkt erg mooi. En de 
internationale bubbel is leuk. Er werken veel, 
vooral jonge mensen uit allerlei landen voor de 
Europese instanties. Dat zorgt voor een unieke 
sfeer. Overigens heb ik bij Fragomen óók 
contact met Belgische collega’s. EU-medewer-
kers zeggen weleens: Brussel lijkt een klein 
Europa, zonder enige connectie met België. Bij 
Fragomen heb ik én contact met de Belgen én 
maak ik deel uit van die grote internationale 
gemeenschap.”

Supergoede colleges
Danique denkt nog regelmatig terug aan haar 
studententijd. “Dat was een geweldige periode. 
Zeker vóór Covid bracht ik hele dagen op de 
campus door: studeren in de bieb, samen 
lunchen, sporten in het sportcentrum, daarna 
misschien nog even de stad in. Mijn leven 
speelde zich voor een groot deel op de campus 
af. Het voelde voor mij altijd als een heel veilige, 
vertrouwde omgeving.”

Ook van haar opleiding heeft ze genoten. 
“Vooral bij Migratierecht zaten docenten die  
én veel wisten én de stof supergoed konden 
overbrengen. Voor de colleges van Paul 
Minderhoud, Tesseltje de Lange en Sandra 
Mantu ging ik altijd echt zitten. Bovendien heb 
ik veel kansen gekregen in Nijmegen, 
bijvoorbeeld bij het CPO en de JFV. Ik kijk dan 
ook heel tevreden terug op die tijd. Voor nu is 

Brussel leuk, maar ik 
hoef niet altijd in een 
grote stad te wonen.  
Het kleinschalige en 
gemoedelijke van 
Nijmegen spreekt me 
nog steeds aan. Ik weet 
nog niet hoe, maar ik zie 
me daar nog weleens 
terugkeren.”

 VOOR DE COLLEGES VAN PAUL MINDERHOUD,  
 TESSELTJE DE LANGE EN SANDRA MANTU  
 GING IK ALTIJD ECHT ZITTEN 
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Waarom heb je gekozen voor de rechtenstudie?  
“Eigenlijk wilde ik Frans studeren, maar daar kun je weinig 
kanten mee op. Rechten geeft je een bepaalde basis 
waarmee je vervolgens op allerlei plekken in de maatschap-
pij terecht kan. De eerste twee jaar van de studie vond ik erg 
pittig. De stof sprak me niet aan en ik vond de overgang van 
middelbare school naar de universiteit enorm. Ik groeide op 
in Ravenstein en vertrok naar Nijmegen – in mijn ogen was 
dat een wereldstad. Toen ik de eerste keer de Oranjesingel 
overstak, wist ik niet wat me overkwam. Het voelde alsof ik 
uit mijn dorp gelanceerd was.”

Klinkt alsof je het niet geweldig vond, veranderde dat 
later nog? “Dat veranderde toen ik mijn specialisatie mocht 
kiezen. Ik verdiepte me in het intellectueel eigendomsrecht, 
gedoceerd door Antoon Quaedvlieg. Hij bracht de stof op 
een bijna spectaculaire manier: hij gebruikte voorbeelden die 
tot de verbeelding spraken. En Quaedvlieg was erg benader-
baar, iets dat zeker niet voor alle docenten in die tijd gold. Ik 
moest eens een betoog voor hem schrijven. Toen kreeg ik als 
feedback: ‘Goed verhaal, maar je schrijft niet voor de Libelle’. 
Die opmerking heb ik altijd onthouden. Hendrik Wammes 
vond ik ook een erg fijne docent. Hij sprak heldere taal en 
wist je aandacht vast te houden.”

Hoe was jij als student? “Ik was vrij serieus en niet zo 
mondig als mijn medestudenten, ik had tijd nodig om in het 
studentenleven te groeien. Uiteindelijk heb ik me bij een 
dispuut van Argus aangesloten, dat was erg leuk. Maar ik 
hing niet vijf avonden per week in de lampen.”

Buiten Rechte

Ellen van de Kamp studeerde van 1989 tot 
1995 Rechtsgeleerdheid in Nijmegen. 
Inmiddels is zij werkzaam als ritueel
begeleidster in de uitvaartbranche. “Ik ben 
soms bang dat ze denken dat ik op een 
bezemsteel aan kom zetten.” Niets is echter 
minder waar.

Tekst: Dennis Arns

Jurist met fascinatie 

Begon je jouw carrière wel in het juridische veld? “Ik 
ben bij het CPO blijven hangen, daar werkte ik eerder al als 
student-assistent. En ik kon niet zo goed afscheid nemen van 
de faculteit. Fien Edixhoven was destijds directeur, daar heb 
ik veel van geleerd. Een tijdje later heb ik bij SOHO gewerkt, 
een stichting die hulphonden opleidde. Die baan was gewel-
dig en enorm divers: van lobbyen bij het ministerie tot 
puppy’s knuffelen bij de fokkers. Op enig moment mocht ik 
de overdracht van de hond van het gastgezin naar de client 
aan elkaar praten. Dat is een vrij officieel en emotioneel  
evenement, eigenlijk een soort afstudeerceremonie voor die 
hond. Dat presenteren vond ik super leuk, dat ben ik blijven 
doen. Onbewust de eerste stap richting mijn huidige werk.”

Hoe kom je van daaruit in de uitvaartbranche 
terecht? “Een tijdje ben ik gestopt met werken om voor mijn 
drie kinderen te zorgen. Toen ze wat ouder waren ben ik als 
vrijwilliger aan de slag gegaan in het hospice. Dat lag me ver-
rassend goed. Wanneer anderen emotioneel werden, bleek 
ik juist iets voor hen te kunnen betekenen. Ik dacht: ik moet 
uitvaartverzorger worden. Alles wat te maken heeft met de 
dood heeft me eigenlijk van kleins af aan al getrokken. 
Mijn eerste spreekbeurt ging over de dodenriten van de 
oude Egyptenaren. Mijn eerste keer in Parijs hoefde ik niet 
naar de Eiffeltoren, maar wilde ik naar Père-Lachaise.” 

Waar komt dat vandaan? “Geen idee! Ik moest ook altijd 
ontzettend huilen bij uitvaarten, daarom verbaast het me 
nog altijd dat ik daar nu in mijn werk weinig last van heb. 
Ik ging op gesprek bij een uitvaartmaatschappij. Zij vertelden 
me dat het werk lastig te combineren was met drie kleine 
kinderen. Ze vonden me geschikt, maar adviseerden me om 
eerst eens op de opleiding tot ritueelbegeleider te oriënteren 
om erachter te komen of dat wellicht bij mij zou passen. 
Dat deed ik en ik dacht: ‘dít wil ik’.”

Wat leer je daar zoal? “Van alles: de geschiedenis van uit-
vaartrituelen, het gebruik van symbolen en presenteren. 
Schrijven is ook belangrijk, dus hier kwam die Libelle-kant 
juist weer goed van pas!”

voor het hiernamaals
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Hoe ben je je eigen bedrijf begonnen na deze oplei-
ding? “Aarzelend. Ik vond het erg spannend. Op een 
gegeven moment kreeg ik gewoon mijn eerste klus van een 
uitvaartonderneming. Het ging goed en het balletje ging 
rollen.”

Hoe gaat zoiets in zijn werk? “Je wordt gebeld door een 
uitvaartverzorger. Deze bespreekt eerst met een familie alle 
logistieke zaken. Welke kist? Welke locatie? Daarna kom ik in 
beeld. Soms uit wens van de familie zelf, soms via de uit-
vaartverzorger.”

En dan ga je met de familie in gesprek? “Klopt. Mensen 
zijn vaak een beetje nerveus: er komt een ritueelbegeleid-
ster. Ik ben dan soms bang dat ze denken dat ik op een 
bezemsteel aan kom zetten. Je komt echt in alle lagen van de 
bevolking. Dat vind ik juist mooi. Op het moment dat ik bin-
nenkom is namelijk iedereen gelijk. Iedereen heeft verdriet 
en wil op een goede manier afscheid nemen. Ik probeer dan 
te voelen welke energie in de familie zit. Ik zeg altijd: ‘Als ik de 
deur uitga, wil ik het gevoel hebben dat ik de overleden 
persoon ken’. Dat mensen na de dienst kunnen zeggen: ‘het 
ging vandaag echt over deze persoon’. We hoeven geen  
heiligen te begraven, dus soms moeten ook pijnlijke dingen 
benoemd worden.”

Dus ‘over de doden niets dan 
goeds’ gaat bij jou niet op? “Nee. 
Juist de rauwe randjes mogen we niet 
vergeten. Die maken iemand vaak tot 
wie hij of zij was. In sommige gevallen 
is het zelfs belangrijk om iets aan te 
snijden wat uiterst pijnlijk of gevoelig 
ligt. Ik probeer dan op een heel zorg-
vuldige manier de juiste woorden te 
vinden om dat dan toch te benoemen. 
Op het moment dat ik dat respectvol 
doe, voel ik als het ware een golf van 
opluchting door de zaal gaan.”

Heb je nog wel eens profijt van 
jouw juridische opleiding? “Hoewel 
het schrijven heel anders is, leer je in 
een juridische opleiding wel om hoofd-
zaken van bijzaken te scheiden. Tot de 
kern te komen. Daar heb ik nu veel 
profijt van want ik kan natuurlijk niet álles  
vertellen tijdens zo’n ceremonie. En de kunst van het pleiten. 
Ondanks dat ik vroeger vrij onzeker was, vond ik het altijd 
heel leuk om voor een groep te staan. Vroeger zeiden ze  
overigens ook dat ik té lief was voor sommige dingen,  
bijvoorbeeld voor de advocatuur. Daar heb ik in mijn huidige 
beroep nog nooit iets van terug gehoord.”

Jurist met fascinatie 
voor het hiernamaals

 “ALLES WAT TE  
 MAKEN HEEFT MET  
 DE DOOD HEEFT ME  
 VAN KLEINS AF AAN  
 AL GETROKKEN.  
 MIJN EERSTE KEER IN  
 PARIJS HOEFDE  
 IK NIET NAAR DE  
 EIFFELTOREN, MAAR  
 WILDE IK NAAR  
 PÈRE-LACHAISE.” 

Buiten rechte
Een groot deel van onze afgestudeerden komt 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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We mogen weer!
Foto: Teun Brouwer

Per 18 februari verviel de maximale groepsgrootte van 75 stu-
denten in de collegezalen, per 25 februari werd de anderhalve-
meterregel losgelaten. Het heeft lang geduurd, maar onze stu-
denten kunnen eindelijk vrij van coronagerelateerde restricties 
hun colleges volgen. Ondanks de opengestelde collegezalen 
trekken onze docenten overigens nog geen volledig volle zalen. 
Dat ligt zeker niet aan hen. Met name van de weblectures wordt 
nog steeds gretig gebruik gemaakt door onze studenten. Efficiënt 
en gemakkelijk vanuit de studentenkamer te bekijken, maar toch 
echt een stuk minder gezellig. Gelukkig beginnen steeds meer 
studenten dat in te zien. Het Grotiusgebouw leeft in ieder geval 
weer wat meer. De eerste stappen richting het Oude Normaal 
zijn ingezet.

Blijf op de hoogte

In the Picture


