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Voor u ligt RadboudRechten #30, de najaarseditie 
van 2022. De volgende keer dat u dit blad openslaat, 
is het lustrumjaar 2023 ingetreden: de universiteit 
en onze rechtenfaculteit bestaan dan 100 jaar. Een 
unieke mijlpaal. Voor onze studenten, medewerkers 
en alumni hebben we te zijner tijd verschillende 
feestelijke activiteiten in petto. Houd daarvoor de 
alumninieuwsbrief, de website en ons magazine goed 
in de gaten. Neem ook eens een kijkje bij de serie 
Op naar 100 - Herinneringen van Nijmeegse alumni. 
Verschillende alumni halen op hun eigen manier 
herinneringen op aan de rechtenfaculteit. Deze 
verhalen zijn te bekijken op ru.nl/rechten/100. 

Feest was het ook voor de ‘lustrumlichting’ 
eerstejaarsstudenten. Waar de vorige twee edities 
van de introductie nog online of slechts gedeeltelijk 
fysiek plaatsvonden, waren de coronagerelateerde 
restricties nu volledig opgeheven. Alle klassieke 
introductie-activiteiten vonden weer doorgang als 
vanouds. Het deed de studenten en hun mentoren 
zichtbaar goed.  

Het onderwijs wordt komend studiejaar zonder 
bijzondere ‘corona-voorzieningen’ (online-colleges 
en weblectures) aangeboden. De werkgroepen zijn 

weer verplicht. De hoorcollges zijn niet meer thuis 
op de bank te volgen. Het is gezond, en goed voor 
de academische vorming, om weer in beweging te 
komen en naar de faculteit te gaan voor het volgen 
van onderwijs. Het docententeam snakt naar volle 
collegezalen. 

Collega Tesseltje de Lange weet haar studenten in 
ieder geval als geen ander te prikkelen: samen met 
haar collega’s van het Centrum voor Migratierecht 
won zij afgelopen collegejaar de prijs voor het ‘beste 
senior docententeam’, mede door de aangebrachte 
onderwijsvernieuwingen in hun cursusprogramma. 
Zij vertelt in deze editie van RadboudRechten hoe het 
migratierecht al op jonge leeftijd een rol speelde in 
haar leven. Ook collega Ralph Frins komt aan het 
woord over de Omgevingswet. Alumnus Rik Elfrink 
vertelt hoe hij het roer rigoureus omgooide en PSV-
watcher werd voor het Eindhovens Dagblad en Corjo 
Jansen beschrijft de roerige jaren ’70 op de Nijmeegse 
rechtenfaculteit.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.

Paul Bovend’Eert
Alumnidecaan

Op weg naar een 
bijzonder en feestelijk 
lustrumjaar
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hoogleraar bij het Centrum voor 
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Koninklijke onderscheiding  
voor Henny Sackers
 

Basisscholieren op bezoek  
in het Grotiusgebouw
Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de basisscholen De Laarhorst en De 
Laarakker uit Arnhem kwamen op bezoek in het Grotiusgebouw. De 
leerlingen luisterden naar een presentatie van hoogleraar Staatsrecht 
Paul Bovend’Eert over de Nederlandse monarchie, kregen een 
rondleiding door het Grotiusgebouw en speelden onder begeleiding 
van Pleitgenootschap Rota Carolina een rechtszaak na over de koning.
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Hoogleraar Bestuurssanctie-
recht Henny Sackers is be-
noemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Sackers 
kreeg de onderscheiding ook 
voor zijn wetenschappelijke 
werk, maar in het bijzonder 
voor zijn verdiensten als 
marsleider bij de Nijmeegse 
Vierdaagse.

De onderscheiding wordt toege-
kend aan Nederlanders waarvan 
de werkzaamheden van grote 
betekenis zijn voor het land. De 
koninklijke onderscheiding werd 
opgespeld door burgemeester 
Hubert Bruls.
Sackers kreeg de onderscheiding 
als blijk van erkenning voor zijn 
werkzaamheden en maatschap-
pelijke verdiensten. Zowel als 
hoogleraar Bestuurssanctierecht, 
als voor het Nederlands recht 
en als vrijwilliger voor Stichting 
De 4Daagse. Daar maakt hij als 
bestuurslid al 25 jaar deel uit 
van het Uitvoerend Comité (UC). 
Sinds 2018 is hij voorzitter van het 
bestuur. In oktober nam Sackers 
afscheid van de faculteit: hij gaat 
met emeritaat.

Paul Bovend’Eert ontving in 2021 de Rad-
boud Science Award voor zijn onderzoek 
naar de koning en de monarchie. In 
het kader van deze prijs werkte hij het 
afgelopen jaar samen met een team van 
onderzoekers, leraren en het Weten-

schapsknooppunt om het onderzoek te 
vertalen naar interessante lesactiviteiten 
voor het basisonderwijs.
De kinderen vonden het een interessan-
te dag en waren eensgezind: weg met de 
koninklijke onschendbaarheid!

Rota Carolina wint  
Nationale Pleitmarathon 2022
Op zaterdag 21 mei hebben Robin 
Hermans en Rachel Le Loux 
namens Rota Carolina de Nationale 
Pleitmarathon (NPM) gewonnen. 

In 1991 is Pleitgenootschap Rota Caro-
lina opgericht om vanuit de Nijmeegse 
rechtenfaculteit een delegatie te sturen 
naar deze prestigieuze wedstrijd. Tij-
dens de Nationale Pleitmarathon laten 
rechtenstudenten vanuit heel Nederland 

zien over welke juridische kennis en 
pleit- en presentatievaardigheden zij 
beschikken. De jury bestaat uit o.a. advo-
caten en Raadsheren van de Hoge Raad.

Nadat het team van Robin en Rachel als 
beste uit de voorrondes kwam, namen 
zij het in de finale op tegen zuster
vereniging Gaius uit Maastricht. Vol  
trots namen zij de beker mee terug  
naar Nijmegen.
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Als één van de oudste faculteiten van de 
universiteit zijn wij het natuurlijk aan onze  
stand verplicht om dit lustrum in 2023 groots  
te vieren.

Speciaal voor haar alumni organiseert de 
rechtenfaculteit op zaterdag 9 september 

2023 een bijeenkomst in Concertgebouw de 
Vereeniging te Nijmegen. De pianobroers 
Lucas en Arthur Jussen verzorgen op deze 
avond een exclusief optreden. Uiteraard is 
tijdens de aansluitende borrel ruimte om uw 
oud-studiegenoten te ontmoeten onder het 
genot van een drankje.

Save the date: Lustrumconcert voor alumni

Radboud Alumni Award 
gewonnen door Parweez 
Koehestanie
Arts en maag-, lever-, darmspecialist Parweez 
Koehestanie mag zich alumnus van het jaar 
noemen. Tijdens het gala op vrijdag 30 septem-
ber is Parweez geëerd als winnaar. Koehestanie 
vluchtte in 1997 als puber in zijn eentje vanuit 
Afghanistan naar Nederland. Koehestanie zet 
zich met regelmaat in voor vluchtelingen uit zijn 
thuisland.

NWO-Spinoza- en  
-Stevinpremie voor Klaas 
Landsman en Bas Bloem 
Radboudonderzoekers Klaas Landsman en 
Bas Bloem ontvangen dit jaar respectievelijk 
de Spinozapremie en de Stevinpremie van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Landsman doet als mathe-
matisch fysicus onder andere onderzoek naar 
toeval, determinisme en emergentie. Neuroloog 
Bloem is expert op het gebied van de ziekte van 
Parkinson. 

Vrouwelijke personages  
in romans delven nog  
altijd het onderspit 
Hoewel vrouwen vanaf de jaren zestig een 
steeds belangrijkere en meer zichtbare rol gin-
gen spelen in de maatschappij, is dat niet terug 
te zien in de literatuur: de positie van vrouwelij-
ke personages in romans blijft achter bij die van 
mannen. Dat blijkt uit kwantitatief onderzoek 
van letterkundige Roel Smeets, die algoritmes 
losliet op boeken uit de jaren 1960 en 2010.

#RadboudIntro22 
Zondag 21 augustus startte de Radboud Intro 
van dit jaar. Na twee (deels) online edities was 
dit weer een introductieweek zonder corona-
maatregelen. Ruim 4000 nieuwe eerstejaars en 
internationale uitwisselings- en (pre)masterstu-
denten leerden onder begeleiding van hun 1200 
mentorouders de universiteit, campus, stad en 
medestudenten kennen.

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 2023 bestaat de Radboud Universiteit 100 jaar. Bij de oprichting in 1923, destijds 
nog de Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen genaamd, bestond de universiteit 
slechts uit de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, de Faculteit der Theologie en de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
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universiteit eindelijk een weloverwogen publiekrechtelijk ver-
haal over bescherming, vrijheden en grondrechten hoorde, 
was dat een verademing ten opzichte van mijn ervaringen in 
Indonesië.”
De interesse voor het migratierecht werd aangewakkerd door 
docent Ben Olivier. “Hij nam veel praktijkervaring mee in zijn 
colleges als voorzitter van de Adviescommissie voor Vreem-
delingen, een gespecialiseerde bezwaarschriftencommissie. 
Dat was smullen. Hij was bevlogen, scherp en had – en heeft 
trouwens nog steeds – een gigantisch geheugen. Later werd 
hij mijn collega, dat was een enorme eer. Een andere docent, 
Tom Holterman, sloot beter aan op het arbeidsmigratierecht 
waar ik me in heb gespecialiseerd. In de kantlijn van zijn 
handboek Vreemdelingenrecht zette ik bij de paragraaf over 
arbeidsmigratierecht met potlood ‘scriptie?’. Uiteindelijk heb 
ik mijn scriptie geschreven in het ondernemingsrecht, maar 
heb ik het onderwerp bewaard voor mijn promotie.” 

Gouden Gids
Achteraf gezien sloot de interesse in het vreemdelingenrecht 
naadloos aan op de migratie-ervaringen van De Lange en 
haar ouders. “Mijn moeder is geboren in Indonesië en is 
na de oorlog ‘gerepatrieerd’ naar Nederland. Toen wij naar 
Indonesië verhuisden, kwam mijn moeder terug in haar 
geboorteland als trailing spouse. Ze gaf haar eigen bedrijf als 
fysiotherapeut op en mocht niet werken als partner van een 
expat. Het Indonesische migratierecht bepaalde wat zij  
wel en niet mocht doen. Dat verwonderde mij, want ik 
zag dat mijn moeder eronder leed. Van vrijgevochten en 
ondernemend moest ze zich ineens bezig houden met 
vrijwilligersclubjes, zoals het Oranjecomité en de borrel bij 
Koninginnedag organiseren.”
Ondanks deze ervaringen kwam De Lange eigenlijk uit puur 
praktische overwegingen in het vreemdelingenrecht terecht. 
“Ik zocht een stage. Op minder dan 500 meter van mijn 
woning zat Everaert Advocaten. Ik sloeg de Gouden Gids 
open en daar stond hun advertentie voor vreemdelingen-
rechtadvocaten. Dat was vrij nieuw in die tijd, een advocaten-
kantoor dat zich in zo’n niche begaf, en ermee adverteerde. 
Het kantoor leek me leuk, kleinschalig, en ik volgde dat vak al 
met grote interesse.”

Van de praktijk naar de  
wetenschap 
De Lange maakte carrière als onder 
meer advocaat, rechter-plaatsvervanger 
en bedrijfsjurist. “Allemaal op het gebied 
van migratierecht in brede zin en ar-
beidsmigratierecht in specifieke zin. Als 
bedrijfsjurist werkte ik bij een organisa-
tie met een enorme internationale staf. 
Ik was altijd in de weer met migratie-ge-
relateerde vraagstukken. Gaandeweg 

Tesseltje de Lange voelde zich als tiener vrij geprivilegieerd: 
ze was zich ervan bewust dat niet alle kinderen dezelfde mo-
gelijkheden hadden als zij. De Lange: “Kinderrechter leek mij 
daarom een mooi beroep. Overigens vond ik zelf dat ik niet 
echt een keuze had om iets anders te doen: het moest rechten 
worden, of anders economie, aangezien mijn vader econoom 
was. Ik ben vanuit Jakarta naar Amsterdam gegaan om aan de 
UvA te studeren. Ik werd lid van LANX, de studentenvereniging 
waar mijn vader ook lid was. Kennelijk was ik vrij gevoelig voor 
tradities. Ik heb overigens wel gespijbeld van de ontgroening 
om het eerste Staatsrechtcollege van Jan de Meij bij te wonen. 
Ik was meteen verkocht voor het publiekrecht.”

Machtsverhoudingen
In dat college kwamen machtsverhoudingen tussen overheid 
en burger aan bod. Deze verhoudingen hebben De Lange al 
van jongs af aan geïnteresseerd. “Ik groeide voor een groot 
deel op in Jakarta in Indonesië, destijds nog onder bestuur 
van Soeharto. Dat was een dictatuur. Wij ontvingen kranten 
die voor de helft zwartgeverfd waren. 
Ook zat ik op een Amerikaanse school 
met veel ‘oliekinderen’ die heel erg voor 
de Republikein Reagan waren. Ik moest 
me tegenover 30 klasgenoten verdedi-
gen waarom ik democraat Mondale en 
zijn ideeën over abortus steunde.” La-
chend: “Frappant overigens, aangezien 
die klasgenoten het hele weekend met 
elkaar aan het rotzooien waren. Ik dacht 
wel dat zij hun belang bij het recht op 
abortus zouden zien. Toen ik op de >

 Tesseltje de Lange

Onderzoeker en  
ervaringsdeskundige 
in het arbeids-
migratierecht

Als expat-dochter woonde Tesseltje de 
Lange in Suriname, de Verenigde Staten en 
met name Indonesië. Achteraf gezien niet 
verrassend dat ze zich later specialiseerde 
in het migratierecht, al werd haar carrière-
verloop ook bepaald door de colleges van 
Ben Olivier en het toevallig openslaan van 
de Gouden Gids. De Lange vertelt over haar 
kinderjaren in Jakarta, haar studententijd 
in Amsterdam en haar beide periodes als 
promovenda en hoogleraar bij het Centrum 
voor Migratierecht.
Tekst: Dennis Arns. Foto’s: Duncan de Fey

Tesseltje de Lange  

onderzoekt als hoogleraar Europees 

migratierecht de regulering van 

(economische) migratie en integra-

tie. Zij specialiseert zich in thema’s 

als migratie en ondernemerschap, 

economische integratie van vluchtelin-

gen, kennismigratie, gezinsmigratie 

en recht op toegang tot arbeid voor 

gezinsleden van migranten.
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Alumni 
office

Achter de Schermen: 
Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid - vrijdag  
20 januari 
 
Op vrijdag 20 januari 2023 wordt er om 13.30 uur een bezoek 
gebracht aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te 
Hilversum.

Alumna mr. Sophie van Loon (advocaat bij Kennedy Van der 
Laan) geeft tijdens deze excursie een lezing over auteursrecht en 
mediarecht. Drs. Bas Agterberg (conservator bij Beeld en Geluid) 
verzorgt een presentatie over de mediageschiedenis en de collectie 
van het Instituut. Natuurlijk krijgt u tijdens deze middag ook een 
rondleiding.

Aanmelden kan op www.ru.nl/rechten/achter-schermen/

Van der Grintenlezing 2022 
met Merel van Vroonhoven - 
vrijdag 25 november 

 
Op vrijdag 25 november 2022 om 

16.00 uur vindt de jaarlijkse Van 
der Grintenlezing plaats in het 
Grotiusgebouw. De lezing wordt dit jaar 
verzorgd door Merel van Vroonhoven. 
Zij staat als zij-instromer voor de klas in 
het speciaal onderwijs. Voorafgaand aan 

haar stap naar het onderwijs bekleedde ze 
directiefuncties bij Nationale Nederlanden, 

ING, de Nederlandse Spoorwegen en de Autoriteit 
Financiële Markten, waar zij bestuursvoorzitter was. Over haar 
carrièreswitch schreef zij het boek De stap - hoe mijn weg naar de top 
me naar het klaslokaal bracht. Tevens is Van Vroonhoven voorzitter 
van de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit.

Aanmelden kan op www.ru.nl/rechten/vdg

dacht ik ‘Waarom regelen we dit zo? Waarom hebben we 
allerlei uitzonderingen voor ICT’ers en Chinese koks, maar 
niet voor verpleegkundigen?’. Dat wilde ik onderzoeken.” De 
Lange verliet het bedrijfsleven en ging aan de slag bij het 
Centrum voor Migratierecht. Eerst als buitenpromovenda bij 
Cees Groenendijk en Han Entzinger, later als promovenda 
in loondienst. In 2007 verdedigde ze haar proefschrift ‘Staat, 
markt en migrant. De regulering van arbeidsmigratie naar 
Nederland 1945-2006’.
Het is af en toe goed om even ergens anders te zijn, dacht De 
Lange. “Ik was inmiddels gesetteld in Amsterdam, mijn part-
ner had hulpbehoevende ouders in Den Haag. Een promotie-
traject in het buitenland zou het dus niet worden.” De Lange 
lacht: “Nijmegen was het meest buitenland-achtige wat ik 
voor elkaar kreeg. En voor migratierechtelijk onderzoek moet 
je gewoon bij het Centrum voor Migratierecht zijn. Kort voor 
het afronden van mijn promotie zag ik een vacature voor 
universitair docent Bestuursrecht, weer bij de UvA. Daar heb 
ik twaalf jaar gewerkt. Bestuursrecht aan de UvA was een 
fijne club en dicht bij huis. Goed voor de werkprivébalans 
met een naar schoolgaande dochter.”

Op en neer
Twee periodes in Amsterdam, twee in Nijmegen. Als erva-
ringsdeskundige ziet De Lange de verschillen tussen beide 
faculteiten. “Het was een stuk grootschaliger in Amsterdam: 
ik zat tijdens de balletlessen van mijn dochter in een naast-
gelegen café 800 handgeschreven bestuursrechttentamens 
na te kijken. En de focus lag er héél nadrukkelijk op onder-
wijs, onderzoek moest in het weekend. In Nijmegen is dat 
meer in balans.” Naast haar werk als bestuursrechtdocent 
nam De Lange het vak Vreemdelingenrecht over van Ben 
Olivier. “En ik werd lid van de Adviescommissie voor Vreem-
delingenzaken, nu de Migratieraad. Dicht op het Haagse 
wetgevingsproces. Dat was een leerzame periode. Op een 
gegeven moment vertelde Elspeth Guild dat zij het wat 
rustiger aan ging doen. Zo ontstond de vacature voor hoog-

leraar Europees Migratierecht, ik solliciteerde en kon weer 
terugkomen naar het Centrum voor Migratierecht. Was dat 
veranderd? Een beetje. Een aantal andere mensen en een 
ander gebouw, maar inhoudelijk is het hetzelfde: een feest.” 
Samen met haar collega’s van het Centrum voor Migratie-
recht ontving De Lange onlangs de Facultaire Onderwijsprijs. 
“Ik blijf het onderwijs heel erg leuk vinden. In Nijmegen is de 
studentpopulatie een stuk behapbaarder dan in Amsterdam, 
dat geeft mij meer tijd voor onderwijsinnovatie. Maar ook 
op onderzoeksgebied kan ik mijn ei kwijt. De eerste maand 
van mijn hoogleraarschap, najaar 2019, liep Simon Tans bij 
me binnen. Er was een call van de Europese Commissie voor 
een onderzoek. Dat hebben we samen uitgevoerd. Ook met 
Pascal Beckers van RUNOMI werk ik fijn samen  aan een door 
ZonMw gefinancierd onderzoek. Hetzelfde geldt voor de  
Horizon Europe Grant 

die we nu binnen hebben 
gesleept, ook in samen-
werking met hoogleraar 
Criminologie Masja van 
Meeteren. Het is zo belang-
rijk dat je mensen buiten je 
eigen specialisme en uit  
andere disciplines ontmoet.”
 
Langdurige irritatie
Heeft De Lange het migratierecht in Nederland zien veran-
deren, sinds haar terugkeer in Nijmegen? “Niet veel. Een on-
derwerp waar ik al jaren geleden indook is het recht op werk 
voor asielzoekers. Laatst las ik rond de toestanden in Ter 
Apel een quote van een – neem ik aan – een Nederlander die  
geen asielzoekers in zijn buurt wilde. ‘Ze liggen daar in het 
gras niks te doen, terwijl ik om 6.00 uur moet opstaan om 
te werken. Waarom werken zij niet?’ Nou, die asielzoekers 
mogen helemaal niet werken. Ik roep jaren dat dat op een 
gegeven moment wel moet kunnen. De Nederlandse regels 
op dit gebied zijn volgens mij in strijd met de Europese regels 
én door ze niet te laten werken, schiet Nederland zichzelf 
enorm in de voet. Dat je asielzoekers één of twee maanden 
laat wachten totdat de procedure opgestart is, daar kan ik 
inkomen. Maar hoe langer je wacht met hen te laten werken, 
hoe slechter het voor iedereen is. We hebben nu een krappe 
arbeidsmarkt. Werkgevers kloppen bij me aan met vragen 
over arbeidsmigratie: ze willen medewerkers uit Nigeria, 
Tunesië of Suriname werven. Arbeidsmigratie is juridisch 
niet altijd een mogelijkheid, en er komt veel bij kijken. Je 
moet een paar keer naar dat land vliegen om te selecteren, 
mensen op te leiden en de taal te leren. Statushouders en 
asielzoekers in Nederland willen graag werken; zij zijn hier al! 
Toch blijft het een moeizaam proces om statushouders aan 
het werk te helpen. Opeenvolgende kabinetten houden asiel-
zoekers – inmiddels in strijd met het unierecht – op afstand 
van de arbeidsmarkt. Dat irriteert me al zo’n 20 jaar.”

Tesseltje de Lange groeide onder meer op in Jakarta, Indonesië
Fo
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Workshop voor alumni: 
‘Juridisch koken’

 “HET INDONESISCHE 
 MIGRATIERECHT 
 BEPAALDE WAT MIJN 
 MOEDER WEL EN 
 NIET MOCHT DOEN.” 

Op vrijdag 27 januari 2023 vindt er een Italiaanse 
kookworkshop plaats. Samen met uw mede-alumni 
leert u Italiaanse gerechten te bereiden met 
uitsluitend verse seizoensproducten, onder leiding 
van een professionele kok. Dit diner nuttigt u later 
onder het genot van bijzondere wijnen.

Voorafgaand aan de workshop geeft hoogleraar Industrieel 
eigendoms- en auteursrecht Antoon Quaedvlieg een nadere 
juridische toelichting op een recept.

De workshop vindt van 18.30 tot 22.00 uur plaats in 
Nijmegen, specifieke locatie volgt na aanmelding. U mag 
een introducé meenemen. De kosten voor dit evenement 
bedragen € 45,- per persoon.

Meld u aan via www.ru.nl/rechten/juridisch-koken

http://www.ru.nl/rechten/vdg
file:///Volumes/Vormgeving/Projecten/Radboud%20Universiteit/RU_Fac_rechten_2209_Alumnimagazine_30/_input/_tekst/javascript:void(0)


Jaren
‘70

Uit de geschiedenis - deel 5

100-jarig 
bestaan

1940 - 1945
De faculteit in de 
Tweede Wereldoorlog

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

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

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. 

2023

Rector magnificus Van Wijnbergen tussen de studenten.

1923
De Nijmeegse 
juridische 
faculteit

1923
Oprichting: 
Een eigen 
universiteit

‘Roerige’ tijden  
in de Nijmeegse  

juridische faculteit
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 vijfde in de reeks van zes, bespreekt hij de 
studentenprotesten, de groei en de democratisering van de universiteit. 
Tekst: Corjo Jansen Foto: ANP, Hans Zweers

aanstelling van het personeel, de studiebegeleiding 
en het studie advies, maar ook de (niet-wetenschappe-
lijke) medewerkers en de studenten konden invloed 
uitoefenen op de besluitvorming over deze zaken. 
De veranderingen op de Nijmeegse universiteit en 
faculteit gingen niet zonder slag of stoot. De juridische 
hoogleraar die de volle laag kreeg, was S.F.L. baron 
van Wijnbergen (1913-2006), gewoon hoogleraar in 
het provincierecht, gemeenterecht, waterstaatsrecht, 
bestuursrecht en de bestuurskunde van 1954 tot 
1984. Van 1968 tot 1969 was hij rector magnificus. Hij 
kreeg direct te maken met ‘opstandige’ studenten in 
Nijmegen. Hoogleraren vonden hem niet slagvaardig 
genoeg optreden tegen hen. De studentengemoede-
ren raakten geregeld oververhit, met bezettingen van 
en oproer in de collegezalen tot gevolg. De spreekbuis 
van de kritische Nijmeegse student was Morgen Mees-
ter. Nijmeegs Juridies Studentenblad. Het blad wilde de 
‘slaperigheid in eigen gelederen bestrijden’. Van Wijn-
bergen kreeg vanwege zijn als lankmoedig ervaren 
opstelling tegenover de studenten de bijnaam de ‘rode 
baron’. Hij verloor het vertrouwen van een deel van de 
Nijmeegse hoogleraren, vooral van de medische die 
een te vergaande ‘democratisering’ van de universi-
taire verhoudingen vreesden. Op 16 juni 1969 diende 
Van Wijnbergen zijn ontslag in als rector. Volgens Wim 
van der Grinten (1913-1994), de Nijmeegse hoogleraar 
Burgerlijk recht, had Frans Duynstee (1914-1981), 
hoogleraar Staatsrecht, Van Wijnbergen bewogen tot 
aftreden. Het kwam nooit meer goed tussen de twee. 
De studentenprotesten hielden in Nijmegen aan tot 
1972/1973. Een echte revolutie kwam er niet in de 
Nijmeegse juridische faculteit. Er was sprake van een 
hoge mate van continuïteit, mede omdat Van der  
Grinten van 1972 tot 1983 het decanaat vervulde.
Vanaf het einde van de jaren zestig en het begin van 
de jaren zeventig werd de Nijmeegse universiteit in 
veel opzichten ‘massaler’. In het academische jaar 
1967-1968 deden 1000 studenten de rechtenstudie, in 
1970-1971 waren dat er al 1500. Er waren beurzen be-
schikbaar gesteld voor studenten die het studeren aan 
een universiteit niet zelf konden bekostigen. Met C.I. 
(Ronnie) Dessaur (1931-2002) was in 1971 de eerste 
vrouwelijke hoogleraar benoemd (voor Criminologie). 
In 1987 zou overigens pas de tweede volgen: W.C.E. 
Hammerstein-Schoonderwoerd (geb. 1943) (voor Per-
sonen- en familierecht). Het aantal wetenschappelijke 
medewerkers groeide explosief: van 11 in 1965 tot 69 
in 1982. Er kwamen werkgroepen naast de ‘traditio-
nele’ hoorcolleges. Het gevolg van de toestroom van 
studenten en de introductie van werkgroeponderwijs 
was dat de ‘faculteit’ in haar voegen kraakte. Zij was 
vanaf 1959 gehuisvest aan een aantal panden aan de 
Oranjesingel. Hoewel de meeste hoogleraren thuis 
werkten, werd de behuizing toch te krap en te sleets. 

In 1982 verhuisde de faculteit naar een veel groter 
onderkomen aan de Thomas van Aquinostraat (6-8) op 
de Campus Heyendaal. Velen betreurden het vertrek 
naar de campus. Zij misten de sfeer van de binnen-
stad. “Op de Oranjesingel in dat mooie gebouw tegen-
over café De Karseboom. Dat was veel levendiger dan 
op het Instituut aan de Thomas van Aquinostraat en 
bovendien kwamen we in De Karseboom. (…). Dat was 
een gezellige tijd toen.”
Behalve democratisering en massaliteit hadden vanaf 
het einde van de jaren zestig eveneens de ontker-
kelijking en de ontzuiling invloed op de faculteit. 
Het gebed aan het begin van de colleges raakte rond 
1970 in onbruik. De strijd rond de katholiciteit van 
een kandidaat-hoogleraar bereikte een kookpunt bij 
de benoeming van de niet-katholiek O. Moorman van 
Kappen (1937-2022) op Rechtsgeschiedenis in 1971. 
Hij was unaniem voorgedragen door de benoemings-
adviescommissie. Het feit dat Moorman van Kappen 
niet was aangesloten bij een kerkgenootschap, leidde 
tot verhitte discussies in de faculteitsvergadering. Zij 
duurde tot diep in de nacht. Vooral Wim van der Grin-
ten keerde zich tegen de kandidatuur van Moorman 
van Kappen. Hij had een uitgesproken voorkeur voor 
een katholieke kandidaat. Volgens de benoemingsad-
viescommissie was die echter niet voorhanden. J.M.M. 
Maeijer (1932-2018), een van de jongere hoogleraren 
aan de faculteit, deed het voorstel om eerst het prin-
cipiële punt van de benoeming van niet-katholieken 
aan de orde te stellen, dan pas ‘het concrete geval’ 
Moorman van Kappen. De overgrote meerderheid 
van de Nijmeegse hoogleraren had nog steeds een 
voorkeur voor een katholiek als hoogleraar. Als een 
katholiek ontbrak of in wetenschappelijke kwaliteit ver 
onderdeed voor een niet-katholiek, dan had de laatste 
kandidaat de voorkeur. Dit beleid kwam bekend te 
staan als ‘het twee-sporen-beleid’. De benoemings-
adviescommissie had al geconstateerd dat er geen 
geschikte katholieke kandidaat voor Rechtsgeschiede-
nis aanwezig was en zo kwam Moorman van Kappen 
toch de facultaire gelederen versterken.
Tot slot. De Nijmeegse juridische faculteit kreeg steeds 
meer een regionale functie. Het aantal katholieke 
studenten uit de noordelijke gebieden was altijd al 
betrekkelijk gering geweest, maar droogde geleidelijk 
op. Veel Nijmeegse juridische studenten waren ‘eerste- 
generatie-academici’. Hun ouders hadden meestal niet 
gestudeerd, zoals in Leiden, Utrecht en Amsterdam 
vaak wel het geval was. De Nijmeegse juridische facul-
teit – docenten, niet-wetenschappelijk personeel en 
studenten – ging vol zelfvertrouwen op weg naar een 
nieuwe, ‘democratische’ tijd. De faculteit was van natu-
re ‘zuinig’. Zij zou echter in de jaren tachtig als gevolg 
van de economische crisis voor de eerste keer in haar 
bestaan te maken krijgen met forse bezuinigingen.

Vanaf het einde jaren zestig begon het te 
gisten in de Nederlandse samenleving. Tra-
ditionele autoriteiten, zoals ouders, kerk en 
overheid, kwamen voor nieuwe uitdagingen 
te staan. Dat gold ook voor de (Nijmeegse) 
universiteit. Trefwoorden waren democrati-
sering, ontzuiling, ontkerkelijking en massa-
liteit. Waren de hoogleraren in de Nijmeegse 
faculteit tot in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw hoofdzakelijk belijdend katholiek, 
geïnspireerd door het natuurrecht, lid van 
of actief voor de KVP, woonachtig in Nijme-
gen en man, dat ging in de loop van de jaren 
zeventig allemaal veranderen. De traditionele 
rechtenfaculteit van de jaren vijftig, zestig en 
zeventig zou langzaam maar zeker uitgroeien 
tot een modern centrum van wetenschap-
pelijk onderzoek en onderwijs. De invoering 
van de Wet universitaire bestuurshervorming 
(WUB) in 1970 bracht grote veranderingen in 
het bestuur van de universiteiten. Het begrip 
faculteit kreeg een andere inhoud dan in de 
eeuwen daarvoor. Niet langer hadden alleen 
hoogleraren beslissingsbevoegdheid over de 
inrichting van het onderwijs, de tentamens, de 
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Hoe maak je 
het verschil?

Als jurist wil je het verschil maken. Voor je cliënt, 
voor je bedrijf, voor de samenleving. Natuurlijk 
moet je kennis dan up-to-date zijn. Maar er is meer. 
Scherpe juristen zijn in staat om verder te denken 
en vanuit verschillende perspectieven naar dezelfde 
zaak te kijken. Daarom nodigen onze docenten uit 
om kritisch door te vragen tot de kern en de essentie 
achter de actualiteit te doorgronden. Zo krijg je grip 
op de zaak en loop je steeds voorop als expert in je 
vakgebied. Dat maakt een wereld van verschil.

Ga naar cpo.nl/maakhetverschil en lees hoe CPO-docent 
Michael Veder het verschil maakt.

De universitaire opleider 
voor scherpe juristen 

 Onderdeel van de Radboud 
Universiteit

 De nieuwste wetenschappelijke 
inzichten

 Praktijkgericht en actueel

 Topdocenten met een frisse blik

 Interactieve onderwijsmethode 

 Voor een succesvolle 
rechtspraktijk  
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Op de spreekstoel

Alumna Sylvia Frequin is werk-
zaam als advocaat bij Nysingh  
Advocaten en Notarissen. Voor haar 
beëdiging kreeg zij een weinig alle-
daags cadeau van haar partner. 
 
Tekst: Dennis Arns  Foto: Teun Brouwer 

Je hebt jouw chairholderschap van jouw vriend  
cadeau gekregen? “Klopt! Ik ben vorig jaar beëdigd als 
advocaat. Dat gebeurde op mijn 28e. Toen leek het hem 
bijzonder om mij ter ere daarvan stoel nummer 28 cadeau 
te geven.” 

Dat is weer eens wat anders dan een avondje uiteten 
cadeau krijgen. “Haha, dat hebben we óók gedaan. Mijn 
vriend is zelf ook rechtenalumnus, al kenden we elkaar 
overigens niet van de studie zelf. We hebben eerder wel eens 
over het chairholderschap gesproken. Ik vind het ontzettend 
verrassend en ben er trots op. Zo houd je een beetje binding 
met de faculteit.”

Niet veel studiegenoten van jouw leeftijd kunnen 
zeggen dat ze chairholder zijn. “Dat klopt, echter denk ik 
dat het ook voor jonge alumni interessant is om chairholder 
te zijn. Zo blijf je actief betrokken bij de faculteit en kan je 
gebruik maken van het sterke netwerk dat de faculteit biedt. 
Daarnaast voel ik me nog steeds verbonden met de faculteit. 
Het is voor mij allemaal nog niet zo lang geleden: ik studeer-
de hier van 2012 tot 2017. Ik heb hier een ontzettend leuke 
tijd gehad, veel geleerd en zelfvertrouwen gekregen.” 

Hoe was jij als student? “In het begin verlegen en aftas-
tend, maar dan leer je tijdens de intro mensen kennen die 
bij je passen en ga je samen studeren. Een paar meiden uit 
mijn introgroepje spreek ik nog steeds regelmatig. Wanneer 
je dingen naast je studie doet zoals een bestuursjaar (in 
mijn geval bij NSO Eques), word je vanzelf zelfverzekerder. 
Ik ben als een ander persoon weggegaan dan dat ik hier 
kwam. Daardoor koester ik mooie en warme herinneringen 
aan deze plek. Ik heb eerst European Law School gedaan en 
daarna de masters Ondernemingsrecht en Europees recht.”

Waarom allebei? “Europees recht omdat veel van ons 
Nederlandse recht daaruit afkomstig is. Ik wilde begrijpen 
waar dat vandaan kwam. In het derde jaar kreeg ik Onderne-
mingsrecht, dat vond ik ook erg leuk. Eerst wilde ik één van 
de twee kiezen als masterspecialisatie, maar toen wilde ik het 
toch tegelijkertijd proberen. Dat is gelukt. Ik weet overigens 
niet of ik dat per se zou aanbevelen. Sommige vakken vielen 
net niet helemaal lekker samen. Dan kun je de masters beter 
ná elkaar volgen. Ik ben nu vooral bezig met Ondernemings-
recht, maar die Europeesrechtelijke achtergrond is absoluut 
handig om te hebben. Maar ook van Burgerlijk recht uit de 
bachelor komt soms nog wel eens iets naar boven: de uitleg 
van overeenkomst bijvoorbeeld. Best standaard, maar je 
moet dan toch weer even denken ‘hoe zat het ook alweer’. ”

Wat zou je aan huidige studenten willen meegeven? 
“Ik zou studenten in de bachelorfase adviseren om naast het 
studeren vooral van hun studententijd te genieten: doe een 
bestuursjaar, ga sporten of ga bij een vereniging. In de mas-
ter wordt het allemaal vanzelf wat serieuzer. Volg absoluut 
een stage, want dan krijg je een idee van welke kant je op wil. 
Je kunt zoveel met een rechtenstudie en een keuze maken 
als je net afgestudeerd bent is lastig. Dan kun je daar het 
beste alvast op voorsorteren.” 

Het chairholderschap  
als beëdigingsgeschenk

In ‘op de spreekstoel’ 
komen Grotius Chairhol-

ders aan het woord over 

hun studie, de faculteit 

en hun donateurschap.



Al meer dan 
300 juristen
gingen u voor

Waardering 
abonnement:

8+

Meer dan 
150 cursussen

en webinars

Abonnees volgen
gemiddeld 6 cursussen

per jaar

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.

Welke cursus volgt u bij ons dit najaar?

Cursus Beslag- en 
executierecht 
met Egbert Loesberg

Cursus Actualiteiten 
Financieel toezichtrecht 
met Kitty Lieverse

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

voorop lopen in uw vakgebied? Met het Altijd scherp-abonnement  

van het CPO kiest u 12 maanden lang onbeperkt uit ons aanbod.  

U kunt cursussen op locatie combineren met onze webinars.  

Zo blijft u altijd scherp. Voor een vaste en scherpe prijs.

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

 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

Een jaar lang onbeperkt cursussen  
en webinars volgen

ALTIJD 
SCHERP

abonnement
€ 1.395,-

Heeft u uw kortingscode  
al verzilverd?  
Alumni van de rechtenfaculteit van de 
Radboud Universiteit kunnen eenmaal 
per jaar € 100,- korting krijgen op 
een CPO-cursus, het Altijd scherp-
abonnement of een webinarbundel. Wilt 
u gebruik maken van dit aanbod? U kunt 
bij uw aanmelding voor een cursus de 
kortingscode ‘alumni2022’ invullen.

Cursus Concern, 
financiering en 
aansprakelijkheid
met Jeroen Stal 

Webinar Actualiteiten 
Burgerlijk recht 
met René Klomp

Cursus 
Overnamepraktijk voor 
advocaten en notarissen
met Tom Teggelaar

Bestuursrecht verdiept
met Tycho Lam 

Webinar Privacy in het 
ondernemingsrecht
met Friederike van der Jagt

Webinar Actualiteiten 
Arbeidsrecht
met Femke Laagland

Cursus Wwft voor de 
praktijk
met Birgit Snijder-Kuipers

Cursus Bestuurders-
aansprakelijkheid
met Arpi Karapetian 

Cursus Actualiteiten 
Vreemdelingen- en 
vluchtelingenrecht
met Tesseltje de Lange

Online course 
International sales 
contracts 
met André Janssen

Voor alumni 
€ 1.295,- 



First Case Scenario

CPO Academy:  
platform met kennis &  
inspiratie voor juristen
Het CPO lanceerde enige maanden geleden een nieuw 
kennisplatform: CPO Academy. De CPO Academy biedt 
gratis kennis en inspiratie voor juristen.

 
Op www.cpo.nl/
academy verschij-
nen regelmatig 
nieuwe columns, 
kennisclips en inter-
views over uiteenlo-
pende onderwerpen 
in het recht. Van 
columns over de 
komende Wet 

toekomst pensioenen tot kennisclips over de regulering van big 
tech en online platforms. Ook kunnen geïnteresseerden aangeven 
over welke rechtsgebieden zij per e-mail updates willen ontvangen.

Met de CPO Academy wil het CPO extra inhoud bieden en zo 
verder bijdragen aan de kwaliteit van de rechtspraktijk. De CPO 
Academy vervangt het platform verderdenken.nl.

Uitgelicht: Actualiteiten  
Vreemdelingen- en  
vluchtelingenrecht

Wilt u in één dag weer op de hoogte zijn van alle 
essentiële veranderingen in het vreemdelingen- en 
vluchtelingenrecht? Op 8 december vindt in het Groti-
usgebouw de cursus ‘Actualiteiten Vreemdelingen- en 
vluchtelingenrecht’ plaats, met onder meer hoogleraar 
Europees migratierecht Tesseltje de Lange (zie p. 6 van 
dit magazine). 

Kijk voor meer informatie op www.cpo.nl

Nieuw: het CPO  
Kantoorabonnement
Een bundel van 50 PO-punten voor een vast 
en voordelig bedrag, te gebruiken door alle 
medewerkers van een kantoor voor het 
volgen van cursussen. Dat is het nieuwe CPO 
Kantoorabonnement.

Zoekt u een betrouwbare en vaste partner voor de  
opleidingsvraagstukken van uw kantoor? Waar uw 
medewerkers voordelig cursussen en webinars kunnen 
volgen? Dan is het CPO Kantoorabonnement interessant: 
een bundel van 50 PO-punten waarmee medewerkers 
cursussen en webinars kunnen kiezen uit het uitgebreide 
aanbod van het CPO.

De voordelen van het kantoorabonnement
• Strategische samenwerking met een professionele  

opleidingspartner 
• Eén vast aanspreekpunt waarmee u alle  

opleidingsvragen bespreekt
• Geen gedoe: 1 factuur voor alle cursussen en  

webinars van alle deelnemers
• Periodiek advies en updates van uw contactpersoon
• Uw medewerkers kiezen uit een uitgebreid aanbod 

van cursussen en webinars
• Voordeliger dan cursussen ‘los’ inkopen

Meer weten? 
Kijk op cpo.nl/kantoorabonnement.

Een half jaar voor zijn afstuderen stond Maarten 
op een tweesprong: “Ik was me alvast aan het 
oriënteren op de arbeidsmarkt en ik kon bij 
zowel het Nijmeegse Poelmann van den Broek 
als het internationale Bird & Bird terecht. Bij bei-

de kantoren had ik namelijk 
stage gelopen. Absoluut een 
luxeprobleem, maar wel een 
moeilijke keuze. De ene werkt 
vooral nationaal en heeft veel 
klanten in het midden- en 
kleinbedrijf, de ander wordt 
gezien als leading global law 
firm voor IT, Telecom, Media 
en FinTech. Koos ik voor het 
comfort van Poelmann van 
den Broek, een kantoor waar 

ik dichtbij woonde, waar ik het naar mijn zin had 
en waar ik al enige tijd meedraaide, of volgde 
ik mijn ambitie bij het grote, internationale Bird 
& Bird waarvan ik tot dan toe alleen nog een 
positieve indruk had?” 

Schaakspel
Bird & Bird bleek de juiste keuze. “Ik ben nu 
sinds 1 juni aan het werk. Bij Bird & Bird richt de 
training zich voornamelijk op het ontwikkelen 
van het analytisch vermogen. Ik ervaar ook dat 
mijn Engels vooruit schiet. Dat mag ook wel, 
aangezien ik de afgelopen zes jaar vrijwel alleen 
in Nederlandse rechtsliteratuur heb zitten 
neuzen. Ik doe contractenwerk en litigation, wat 
feitelijk neerkomt op civielrechtelijke proces-
voering. Sommigen van mijn collega’s werken 
hier al jarenlang als advocaat en zijn soms nog 
steeds met zaken bezig die al vanaf het begin 
lopen. Dat maakt het werk heel strategisch: als 
advocaat moet je soms dus jaren vooruitkijken. 
Het is een soort schaakspel, erg interessant. Dat 
doe ik nu natuurlijk allemaal nog niet zelf, maar 
ik kijk vooral mee met hoe de partner dit in de 
praktijk doet.” 

Asser-serie
Vers uit de collegebanken is het soms een 
uit daging om in complexe zaken de vertaal-

In de rubriek ‘first case scenario’ bespreken jonge 
alumni hun eerste stappen in de juridische wereld. In 
deze editie is het woord aan Maarten Finkers, advocaat 
bij Bird & Bird.  Tekst: Dennis Arns

 “IN HET BEGIN WAS IK 
 SOMS NOG TEVEEL DE 
 ASSER-SERIE AAN HET 
 UITWERKEN, TERWIJL EEN 
 CLIENT DAARMEE NIET 
 PER SE GEHOLPEN IS.” 

Alumnus Maarten Finkers 

liep voor de Masterclass 

Burgerlijk Recht stage bij 

Poelmann van den Broek. 

Een goed en leuk kantoor, 

maar hij wilde zich specifieker 

ontplooien op het gebied van 

recht en technologie. Die kans 

kreeg hij bij zijn huidige werk-

gever Bird & Bird. 

slag naar de praktijk te maken. “Je wordt heel 
theoretisch opgeleid op de universiteit – dat 
hoort natuurlijk ook zo. Daarmee ga je ver-
volgens de praktijk in en dan merk je dat die 
vertaalslag soms best pittig kan zijn. Je leert op 
de universiteit wel het recht toe te passen op 
een casus, maar niet om dat om te zetten naar 
een processtuk of een praktisch toepasbaar 
advies.” Maarten begint te lachen: “In het begin 
was ik soms nog teveel de Asser-serie aan het 
uitwerken, terwijl een cliënt daarmee niet per 
se geholpen is. Die wil gewoon een helder en 
begrijpelijk antwoord op zijn vraag en verder 
met zijn business, meestal niet worden opgeleid 
tot jurist.” 

Maarten wordt goed begeleid in zijn eerste stap-
pen. Hij vertelt met een zelfbewuste glimlach: 
“Mijn patroon, Olaf Trojan, heeft een aantal 
fraaie stokpaardjes. Hij zegt: ‘twijfel zo lang als je 
kunt. En als je dan eenmaal een richting inslaat, 
doe het dan gedecideerd en met volle overga-
ve.’ Ze gooien je hier absoluut niet in het diepe, 
maar als beginnend advocaat is het af en toe 
toch even wennen. Laatst zat ik in een video-
gesprek met het team van een Chinese cliënt. 
Daarvoor had ik wat contracten opgesteld. 
Toen vroegen ze mij ineens hoe die contracten 
zich verhielden tot de splitsingsakte. Tja, wat is 
überhaupt het woord voor splitsingsakte in het 
Engels?! Dat moet je toch even opzoeken.” Een 
mooi en interessant begin, maar nog genoeg 
te leren, erkent Maarten. “De collega’s die mij 
inspireren kunnen kort, krachtig en heel over-
tuigend een bepaalde boodschap overbrengen. 
Ik zou het mooi vinden als ik dat over een tijdje 
ook kan.”

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/.

17

http://www.cpo.nl/academy
http://www.cpo.nl/academy
https://www.ru.nl/cpo/abonnement/kantoorabonnement/
http://www.ru.nl/rechten/careerservice/


De onderzoekers keken naar de gevolgen van 
de coronacrisis voor rechtzoekenden in het 
straf-, civiele, jeugd- en vreemdelingenrecht. “In 
die rechtsgebieden gaat het vaak om kwetsbare 
burgers, waarbij grote belangen op het spel 
staan”, legt hoogleraar Empirical Legal Studies 
Marijke ter Voert uit, een van de onderzoekers 
betrokken bij het project. “Denk aan het voort-
duren van detentie, het uithuisplaatsen van een 
kind en het opbouwen van een bestaan in een 
nieuw land.” Voor het onderzoek zijn interviews 
gehouden met rechters, advocaten en andere 
betrokkenen, enquêtes afgenomen onder 
rechtzoekenden en is een grondrechtenanalyse 
uitgevoerd.

Communicatieproblemen  
en storingen
In het begin van de coronacrisis heeft de Recht-
spraak moeten improviseren. Zittingen moesten 
ondanks de beperkingen toch doorgaan 
vanwege wettelijke termijnen, maar daarbij 
speelden verschillende beperkingen mee. Veel 
fysieke zittingen werden vervangen door online 
varianten via bijvoorbeeld Skype, of hybride 
zittingen. In sommige gevallen werden zaken 
zelfs telefonisch of schriftelijk afgehandeld. Dat 
zorgde, zeker in de eerste weken en maanden, 
voor communicatieproblemen en technische 
storingen.

“Zo was het in jeugdbeschermingszaken voor 
rechters onmogelijk om te controleren of 
partijen zich in een veilige situatie bevonden,” 
aldus Eddy Bauw van de Universiteit Utrecht. In 
het vreemdelingenrecht duurden zittingen vaak 

langer omdat tolk en cliënt op verschillende 
locaties zaten, waardoor simultaan vertalen 
niet mogelijk was. Miranda Boone (Universiteit 
Leiden) vult aan: “Voor strafzaken werden in het 
begin van de coronacrisis tijdslots vastgesteld 
waarbinnen telehoorzittingen moesten plaats-
vinden. Hierdoor was er niet altijd voldoende 
tijd om een zaak goed te behandelen, waardoor 
rechters voor de moeilijke keuze kwamen te 
staan zaken aan te houden of de verdachte te 
vragen voor de resterende periode afstand te 
doen van zijn aanwezigheidsrecht.”

Niet altijd een adequaat alternatief
Uit de enquêtes blijkt dat een meerderheid van 
de strafrechtelijk gedetineerden de aangepas-
te gang van zaken negatief ervaarde. “Velen 
voelden zich niet gezien en gehoord door de 
gewijzigde aanpak,” aldus Boone. “Ze noemen 
daarbij problemen met de kwaliteit van de 
verbinding en beperkte tijdslots. Ook noemden 
gedetineerden het ontbreken van rechtstreeks 
en vertrouwelijk contact met de advocaat als 
een groot gemis. Wel ervaren ze het als voor-
deel dat hen de gang naar het gerechtsgebouw 
en het lange wachten bespaard werd.”

De beperkingen botsten in sommige gevallen 
met verschillende grondrechten, waaronder het 
recht op een zitting en op effectieve participatie. 
Veel van de maatregelen zijn helaas genomen 
zonder dat er in individuele zaken een grond-
rechtenafweging werd toegepast. Ter Voert: 
“Online zittingen kunnen zeker voordelen 
hebben. Het is toegankelijker voor sommige 
groepen, zoals mensen met een handicap 
of mensen die momenteel in het buitenland 
verblijven. Maar voordelen op het gebied van 
flexibiliteit, tijdwinst en kostenbesparing kun-
nen niet zomaar afgestreept worden tegen de 
fundamentele rechten van rechtszoekenden. 
Als deze groep niet voldoende beschermd en 
ondersteund kan worden, is het geen adequaat 
alternatief.”

Toetsingskader voor de toekomst
De meeste coronamaatregelen zijn inmiddels 
weer verdwenen, maar de onderzoekers raden 
de Rechtspraak aan om beter voorbereid te zijn 
in de toekomst. “Er moet een toetsingskader ko-
men dat de basis vormt voor de beslissing van 
de rechter over wanneer wordt gekozen voor 
een schriftelijke behandeling, fysieke of (hybri-
de) digitale zitting,” suggereert ter Voert.  “Ook 
is het van belang dat wordt geïnvesteerd in de 
kwaliteit van digitale zittingen, bijvoorbeeld op 
het gebied van technologie en ondersteuning, 
zodat deze als een volwaardig alternatief voor 
fysieke zittingen door kunnen gaan.”

Bedrijfsopvolgingsregeling 
enerzijds te streng, anderzijds  
kan het ook soberder
Er is politiek veel te doen over de bedrijfsopvolgingsregeling, deze regeling biedt 
onder meer belastingvoordelen voor de bedrijfsopvolger die een onderneming 
geschonken krijgt of erft. Professionals die ermee werken vinden dat er heel 
wat aan de bedrijfsopvolgingsregeling geschaafd kan worden. Dit blijkt uit het 
onderzoek van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen, samen met 
enkele onderzoekers die werkzaam zijn bij Deloitte.  Bron: Netwerk Notarissen

Bijna de helft van de ondervraagde professio-
nals (47%) vindt dat de regeling in het algemeen 
beperkt moet worden. Een ander belangrijk 
deel (35%) wil de regeling onveranderd houden 
terwijl slechts 10% voor uitbreiding is. “Een 
aantal onderdelen van de bedrijfsopvolgingsre-
geling kunnen volgens professionals soberder. 
Maar op een aantal punten is de bedrijfsopvol-
gingsregeling te streng,” zegt docent Notarieel 
recht en directeur van Netwerk Notarissen 
Lucienne van der Geld. “Uit ons onderzoek 
wordt duidelijk dat er verschillende punten zijn 
waarmee de wetgever aan de slag kan gaan om 
de bedrijfsopvolgingsregeling te moderniseren.”

Nuances
In het onderzoek is de deelnemers gevraagd 
wat zij van verschillende onderdelen van de 
bedrijfsopvolgingsregeling vinden. In bepaalde 
gevallen zou de regeling volgens de ondervraag-
den niet van toepassing moeten zijn, bijvoor-
beeld als er voldoende cash in de erfenis zit 
(52% van de ondervraagden). Een deel van deze 
groep respondenten zou dit willen laten afhan-
gen van eenvoudig hanteerbare maatstaven. 
“Uit het onderzoek blijkt een genuanceerde kijk 
door professionals op deze faciliteiten voor de 
bedrijfsopvolging,” zegt hoogleraar Notarieel 
recht Freek Schols. “In deze nuances ligt een 
basis voor een duurzaam maatschappelijk 
gedragen bedrijfsopvolgingsregeling besloten.” 

Universitair docent Belastingrecht Chris Dijkstra 
benadrukt dat de voorgestelde aanpassingen 
in de regeling deze ook makkelijker uitvoerbaar 
maakt. Iets waar vriend en vijand van de BOR 
nu al naar uitkijken.

Oneigenlijk gebruik
Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsrege-
ling eenvoudiger en eerlijker maken. “Uit het 
rapport blijkt dat het daadwerkelijk eerlijker, 
eenvoudiger en robuuster kan,” aldus Rudolf 
Janssen die verbonden is aan de Radboud  
Universiteit en Deloitte.  
Ook wil het kabinet oneigenlijk gebruik tegen-
gaan. Nu is het bijvoorbeeld mogelijk dat  
binnen één familie per generatie meerdere  
keren voor dezelfde onderneming de bedrijfs-
opvolgingsregeling kan gelden. Drie kwart van 
de respondenten is van mening dat de bedrijfs-
opvolgingsregeling voor de erf- en schenkbe-
lasting hierop moet worden aangepast. Dit sluit 
aan bij de motie van Kamerlid Omtzigt die hij  
10 november 2021 indiende.

Onderzoek

Promoties en oraties
ORATIES
Prof. mr. Tineke Strik  
Prof. dr. mr. Sonja Meijer  
Prof. mr. Reinhard Bork  
Prof. dr. Masja van Meeteren  
Prof. dr. Ronald Tinnevelt  
Prof. dr. Frederik van Zuiderveen  
Borgesius (FNWI)

PROMOTIES 
Mr. dr. Imke Lintsen 
Mr. dr. Evert-Jan Breukink  
Mr. dr. Jan Lokin  
Mr. dr. Pjotr Broere

Benoemingen, 
prijzen en prestaties
Carla van Baalen is benoemd als SteR-fellow. 
Petra Bárd is benoemd tot hoogleraar  
Sustainable Rule of Law . 
Karen Geertsema ontving een Comenius-
beurs. 
Ingeborg Haazen ontving de VBR  
Publicatieprijs. 
Corjo Jansen is benoemd tot voorzitter van  
de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV). 
Maartje Kouwenberg heeft het Christine 
Mohrmann Stipendium ontvangen. 
Jasper Krommendijk is door de Europese 
Commissie benoemd tot Jean Monnet Chair. 
Matthias Lehmann is benoemd tot hoog-
leraar European & Comparative Business Law. 
Tess van der Linden won de NTBR-prijs 
2022. 
Maarten Remmink (student) ontving de 
Universitaire Studieprijs. 
Ben Schuijling is benoemd tot correspondent 
van UNIDROIT (Institut international pour 
l’unification du droit privé). 
Birgit Snijder-Kuipers is benoemd tot  
hoogleraar Corporate Compliance and  
Anti-Money Laundering. 
Ashley Terlouw is benoemd als lid van 
de Staatscommissie tegen Discriminatie en 
Racisme.

 “OP EEN AANTAL  
 PUNTEN IS DE 
 BEDRIJFSOPVOLGINGS- 
 REGELING TE STRENG”
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Rechtbanken moesten  
improviseren tijdens coronacrisis
In maart 2020 zorgde het coronavirus ervoor dat gerechtsgebouwen ruim 
twee maanden gesloten bleven. Alleen urgente zaken werden telefonisch 
of online behandeld. Pas vanaf mei 2020 werden andere zaken weer stap 
voor stap opgepakt. Onderzoekers van de Universiteit Leiden, Universiteit 
Utrecht en Radboud Universiteit onderzochten de gevolgen van de 
coronacrisis voor de Rechtspraak.   Tekst: Thomas Haenen

https://www.ru.nl/personen/haazen-i/
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Ralph Frins twijfelde als middelbare  
scholier tussen bedrijfseconomie en 
Frans, maar koos uiteindelijk rechten. 
“Omdat het een brede, maatschappelijk 
relevante studie is, waarmee je alle kan-
ten op kunt.” De keuze voor Nijmegen 

was een stuk makkelijker. “Maastricht is 
dichter bij mijn ouderlijk huis in Landgraaf, 

maar het probleemgestuurd onderwijs sprak 
me niet aan. Bovendien was ik eraan toe om uit huis 
te gaan. Als ik voor Maastricht had gekozen, had ik 
moeten vechten om op kamers te mogen. Nu was het 

Ergerlijke geitenpaadjes
Tijdens een van de laatste gesprekken over zijn scriptie, die 
ging over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, 
vroeg hoogleraar Omgevingsrecht Tonny Nijmeijer: wat ga je 
hierna doen? Frins gaf een standaardantwoord: waarschijn-
lijk de advocatuur in. “Later dacht ik: ik had het lef moeten 
hebben om te vragen om een promotieplaats. Want het leek 
me een uitdaging om volledig in één vakgebied te duiken. 
Een paar dagen later heb ik het alsnog gevraagd. De financie-
ring bleek lastig, maar dankzij Tonny’s contacten kon ik een 
duale aanstelling krijgen: drie dagen per week werkte ik aan 
mijn proefschrift en twee dagen bij de provincie Gelderland 
aan de Ruimtelijke Verordening Gelderland.”
Zijn proefschrift ging deels over het stikstofdossier. “Uitein-
delijk heeft mijn proefschrift bijgedragen aan de uitspraak 
van de Raad van State van 29 mei 2019.” De Raad oordeelde 
dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd was met 
het Europese natuurbeschermingsrecht. Sindsdien zoekt 
de overheid wegen om activiteiten die extra stikstofuitstoot 
veroorzaken, zoals de bouw van woningen, toch te laten 
doorgaan en tegelijkertijd kwetsbare natuur te beschermen. 
“De Raad nam in die uitspraak verschillende termen en 
voorbeelden over uit mijn publicaties. Daar ben ik nog steeds 
trots op.”
Maar tot zijn ergernis is er daarna nauwelijks voortgang 
geboekt. “We zijn al ruim drie jaar aan het praten. In het 
coalitieakkoord is begin dit jaar afgesproken dat de stikstofe-
missie in 2030 moet zijn gehalveerd. Sindsdien zijn er echter 
maar weinig concrete stappen gezet. Mensen blijven maar 
discussiëren en geitenpaadjes zoeken om onder de doel-
stellingen uit te komen. Dat is niet alleen mij, maar ook veel 
andere omgevingsrechtjuristen een doorn in het oog.”

Op zoek naar puzzelstukjes
Na zijn promotie en functies bij adviesbureau Witteveen+Bos 
en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties, keerde Frins in 2021 terug naar Nijmegen. “Het werk als 
wetgevingsjurist bij het ministerie inspireerde me niet echt 
meer. In die tijd gaf ik al regelmatig 
postacademisch onderwijs en daar 
kreeg ik zoveel energie van dat ik 
een dag later nog liep te stuiteren. 
Ik wist het zeker: publiceren en 
doceren is wat ik het liefst doe. Dus 
toen hier een plek als universitair 
docent vrijkwam, was de keuze snel 
gemaakt.”
De afgelopen jaren heeft hij zich 
uitgebreid beziggehouden met de 

stikstofcrisis. “Maar inmiddels ben ik 
me breder aan het ontwikkelen. Zo 
bewerk ik met andere auteurs een 
handboek Natuurbeschermingsrecht, 
maak ik deel uit van een interfacul-
taire gezondheidswerkgroep en heb 
ik bijgedragen aan een bundel over 
het oplossen van de woningcrisis. 

En uiteraard houd ik me bezig met de nieuwigheden die de 
Omgevingswet meebrengt.”
Die wet staat al jaren in de steigers en wordt – als alles 
volgens plan verloopt – op 1 januari van kracht. Wat kunnen 
we ervan verwachten? “Voorstanders zeggen dat de wet 
alles eenvoudiger maakt, maar dat herken ik niet. Het lijkt 
overzichtelijker, met één wet, vier AMvB’s en één ministeriële 
regeling. Maar daarbinnen moet je op zoek naar verschillen-
de puzzelstukjes, die naar mijn mening niet altijd logisch bij 
elkaar staan. Voor mij als specialist is het al lastig om alles 
te vinden. Maar als je slechts af en toe een natuurbescher-
mingszaak doet, wordt het een enorme opgave.”
Frins heeft op het ministerie zelf nog aan de Omgevingswet 
gewerkt. “Maar toen ik in dienst trad, was de wet in feite al 
klaar. Ik heb vooral gesleuteld aan de AMvB’s en de Omge-
vingsregeling. Daardoor heb ik wel een band met de wet, 
maar voelt die zeker niet als mijn kindje. Dat is anders bij wat 
inmiddels de Omgevingsverordening Gelderland heet. Ik was 
daar destijds samen met een collega verantwoordelijk voor 
en heb er echt een stempel op kunnen drukken. Vooral ‘mijn’ 
natuurregels zijn nog grotendeels intact, daar ben ik best 
trots op.”

Praktijk-DNA
Bijna vijftien jaar na zijn afstuderen denkt Frins nog steeds 
met plezier terug aan zijn studententijd. “Ik ging niet elke 
week stappen, maar was actief bij verschillende verenigingen 
en had daardoor toch veel sociale contacten. Tijdens mijn 
master heb ik bovendien een halfjaar in Straatsburg gestu-
deerd. Daar leerde ik veel over het Europees recht en kon ik 
mijn honger naar de Franse taal stillen. Mede daardoor was 
mijn studententijd de mooiste tijd van mijn leven.”
Hij denkt ook nog regelmatig aan docenten die hem inspi-
reerden, zoals Tijn Kortmann, Anne-Marie Van den Bossche 
en bovenal Tonny Nijmeijer. “Zijn manier van lesgeven sprak 
me aan: losjes, regelmatig een grapje en altijd de koppeling 
met de praktijk. Hij vertelde wat een wettekst op papier bete-
kende, maar zei ook: papier is vouwbaar, dus in werkelijkheid 

gaat het anders. Waarna hij uitleg-
de hoe de praktijk met die wettekst 
omging. Die koppeling is in mijn 
DNA gaan zitten – mede doordat 
ik zelf in zowel praktijk als weten-
schap heb gewerkt – en probeer ik 
nu continu te laten terugkomen in 
mijn eigen onderwijs.”

Zijn periode als rechtenstudent was achteraf gezien de mooiste tijd van zijn leven. 
Na functies bij Witteveen+Bos en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties keerde Ralph Frins begin vorig jaar terug op het Radboud- 
nest, als universitair docent Bestuursrecht. Een gesprek over de stikstof crisis en 
de naderende Omgevingswet. “Eenvoudiger gaat het niet worden.”   
 
Tekst: Machiel van Zanten Foto: Dianne Meijssen

Op zoek naar  
puzzelstukjes in  
de Omgevingswet

logisch dat ik op mezelf ging wonen.”
De rechtenstudie beviel zo goed dat Frins na het 
eerste jaar de opleiding Internationaal en Europees 
recht erbij nam. Al snel ontwikkelde hij een voorlief-
de voor bestuursrecht. “Na afloop van het laatste 
tentamen in het tweede (publiekrechtelijke) jaar legde 
ik mijn pen neer en wist ik zeker dat ik in deze richting 
verder wilde.” Hij specialiseerde zich uiteindelijk in het 
omgevingsrecht, vooral vanwege de maatschappelijke 
impact. “Stikstofcrisis, Betuwelijn, de doortrekking van 
snelwegen, de nevengeul bij Lent, overal speelt omge-
vingsrecht een rol. Dat vind ik heel interessant.”

 “IN HET COALITIEAKKOORD IS BEGIN DIT JAAR 
 AFGESPROKEN DAT DE STIKSTOFEMISSIE IN 2030 
 MOET ZIJN GEHALVEERD. SINDSDIEN ZIJN ER 
 ECHTER MAAR WEINIG CONCRETE STAPPEN GEZET.” 

Over Ralph Frins
Ralph Frins is gespecialiseerd in het bestuurs-

recht en het omgevingsrecht. Hij onder-

zoekt de nadelige effecten van ruimtelijke 

ontwikkelingen op de omgeving en het 

milieu. Hierbij gaat het vooral om de vraag 

met welke juridische instrumenten dergelijke 

effecten kunnen worden voorkomen en 

weggenomen.
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Veel jongens en meisjes dromen van een baan als 
voetbaljournalist, maar jij besloot rechten te stude-
ren. Had jij die droom niet? “Het grappige is dat ik zelf 
profvoetballer wilde worden. Dat lukte niet door allerlei 
blessures, dus ben ik gaan fietsen. Uiteindelijk werd ik ook 
daarin geen prof – dat wilde ik overigens ook niet. Rechten 
leek me een brede studie waar je alle kanten mee op kon. 
Mijn vader woonde in Nijmegen, dus ik kon daar makkelijk 
wonen. Ik kwam als 17-jarig jochie uit Twente in zo’n mentor-
groepje terecht. Ik was verreweg de jongste, dus ik moest me 
staande houden tussen allemaal oudere studenten. Dat was 
best wennen. Maar ondanks dat ik de jongste was, ben ik als 
eerste afgestudeerd van dat clubje.”

Hoe zou je jouw studietijd in Nijmegen beschrijven? 
“Het was echt een leuke tijd. Veel kon, weinig hoefde. Nijme-
gen is een stad met historie. Als je de Waalbrug over rijdt en 
je kijkt naar die Waalkade… Dat is wel een sieraad hoor. Ik 
heb de studie zelf nooit moeilijk gevonden. Al had ik meteen 

voor het eerste tentamen Algemene inleiding 
een 5, dat was schrikken. Daar werd meteen 
het kaf van het koren gescheiden. Qua do-
centen vond ik Tijn Kortmann een ontzettend 
leuke man, die borrelde lekker mee met de 
studenten. Hij kon je echt motiveren om het 
beste uit jezelf halen. En ik vond Nuytinck een 
goede docent. Ik ben afgestudeerd bij Cees 
Goorden overigens, van Bestuursrecht.”

Schrijven vond ik wel leuk, dus ben ik overgestapt naar het 
Eindhovens Dagblad. Ik heb een aantal jaren Philips en ASML 
gevolgd op de economieredactie. Daar werd bij de Rabobank 
wel met gefronste wenkbrauwen naar gekeken.” 

Hoe kom je als economisch redacteur bij PSV terecht? 
“De financiële kant van PSV volgde ik al eerder, vanaf 2004. 
Op dat vlak had PSV weinig geheimen voor me, maar de  
dynamiek van sportjournalistiek is gigantisch. Zo’n club 
bepaalt de identiteit van de mensen die daar rondlopen. 
Dus als je daar iets van vindt, moet je daar zorgvuldig mee 
omgaan. Het vergde dan ook enige jaren ervaring voordat  
ik een club als PSV in de vingers had.” 

Op de economieredactie speelt emotie een minder 
grote rol dan in het voetbal, lijkt me. “Op zich wel, maar 
bij Philips of ASML worden ook mensen ontslagen of worden 
nieuwe technieken uitgevonden. Dat is ook dynamisch, al is 
voetbal wel een factor zoveel erger.”

Als jij iets vervelends over PSV schrijft, heb je half 
Eindhoven op je dak. “Zeker, dat is iets wat de afgelopen 
tien jaar enorm is gegroeid. Iedereen vindt iets van voetbal 
en door social media hoor je alles voorbijkomen. Van de 
meest genuanceerde tot de meest ongenuanceerde mening. 
Daar moet je vooral rustig onder blijven. En er ook wel een 
beetje begrip voor hebben: mensen reageren nu eenmaal 
geëmotioneerd als het om hun cluppie gaat. En dat is bij 
de grote drie – Ajax, PSV en Feyenoord – nog erger dan bij 
andere clubs.” 

Heb jij dan nog wel profijt van jouw 
juridische scholing? “Een rechten-
studie vormt wel je karakter. Je moet 
een bepaalde rust in je hebben om 
die stormen te weerstaan. De studie is 
zeker niet weggegooid. Je krijgt ook een 
bepaalde vorming in analyseren en bij 
de feiten blijven. Ik kan geen onzin opschrijven of maar wat 
gokken. Bijvoorbeeld bij spelerstransfers is het ingewikkeld 
om zaken goed op te schrijven. Betrouwbaarheid is je  
grootste wapen. Ben je dat kwijt, dan is het snel afgelopen.”

Wat zijn hoogtepunten in jouw carrière? “Het leukst 
is natuurlijk als je een dag eerder dan de rest in de krant 
brengt dat Ruud van Nistelrooij trainer wordt of Mario Götze 
een contract tekent. Dat geeft een kick. Maar je moet ook 
goed kunnen interviewen, wedstrijdverslagen maken, begrij-
pen hoe een voetbalclub financieel in elkaar zit. En na één 
wedstrijd kan alles weer anders zijn, kijk naar de misgelopen 
Champions League. Dat is ook van invloed op je werkplezier.”

Wat zou je huidige studenten mee willen geven? “Pin 
je niet vast op alleen de juridische wereld. Het mooie van 
de rechtenstudie is dat je er ongelooflijk veel mee kunt: 
de wereld ligt voor je open. Als je een goede mentaliteit 
hebt, kun je met een rechtendiploma op veel meer plekken 
beginnen. Ik ben bijna 20 jaar geleden begonnen met stukjes 
schrijven, zonder een journalistieke opleiding. Daar lag mijn 
hart. Dus durf ook iets anders te kiezen of een tussenjaartje 
te pakken.” 

Buiten Rechte

Rik Elfrink (Nederlands recht, 1991-1995)  
studeerde af in het bestuursrecht, maar staat nu 
wekelijks tegenover Ruud van Nistelrooij, Luuk de 
Jong en Cody Gakpo. De PSV-watcher van het Eind-
hovens Dagblad vertelt over Actioma, zijn snelle 
afstuderen en de switch naar de journalistiek. 

Tekst: Dennis Arns  Foto’s: uit het persoonlijke archief van Rik Elfrink

Van de Thomas van  
Aquinostraat naar het 

Philips Stadion
Veel vrije tijd dus. “Genoeg tijd om te fietsen, te stappen 
en er wat naast te doen. ELSA, ik weet niet of dat nog  
bestaat? Ja? Mooi, dat hebben we toen opgericht in 1993. 
Best leerzaam. En AEGEE, een internationale uitwisselings-
club. Dat vond ik allemaal veel leuker dan dat overdreven 
gedoe met die stropdassen bij Carolus Magnus. Ik heb ook 
geschreven voor Actioma. Youri Mulder – destijds speler van 
Schalke ‘04 – had ook een rechtenstudie gedaan, die heb 
ik toen geïnterviewd. Maar ik dacht toen eigenlijk niet ‘dat 
schrijven wordt mijn beroep, ik moet verder studeren in de 
journalistiek’. Ik wilde snel klaar zijn.”

Dat is best een unicum voor een periode waarin veel 
studenten ruim de tijd namen voor de studie. “Tja, ik 
wilde het in vier jaar doen. Misschien was het wel wat vroeg, 
maar als je op je 21e een contract bij de Rabobank krijgt…  
Als student heb je het financieel soms best lastig en ik kon 
meteen 60.000 gulden verdienen. Dan is de keuze snel 
gemaakt.”

Heb je er geen spijt van dat je zo vroeg begon met 
werken? “Soms denk ik dat wel eens. Ik kwam vanuit de 
studie tussen mensen van 50 en 60 jaar oud te werken. 
Vrij stijfjes allemaal: collega’s aten hun brood met mes en 
vork. Dat had ik nog nooit gezien. Ik heb achtenhalf jaar bij 
de Rabobank gewerkt als bedrijfsjurist en secretaris van de 
directie. Uiteindelijk bekroop mij het gevoel: ‘dit ga ik niet de 
rest van mijn leven doen’. Ik zat teveel tussen vier muren. 

 “COLLEGA’S ATEN  
 HUN BROOD MET 
 MES EN VORK. 
 DAT HAD IK NOG 
 NOOIT GEZIEN” 

Buiten rechte
Een groot deel van onze afgestudeer-

den 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. 

 “DURF OOK IETS  
 ANDERS TE KIEZEN 
 OF EEN TUSSEN- 
 JAARTJE TE PAKKEN.” 

Radboud Rechten najaar 2022
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Een introductie  
zoals ’t hoort!
Foto: Dianne Meijssen

Na twee edities met online borrels, halvebezettingsmaatregelen 
en kennismakingsactiviteiten op anderhalve meter konden dit 
jaar eindelijk alle remmen los: de introductieweek werd weer in 
al haar glorie hersteld. De feesten in de stad en de activiteiten 
op de campus werden drukbezocht door alle mentorgroepjes in 
hun felgekleurde T-shirts. De barbecue op de openingsdag vond 
dit jaar zelfs plaats in de eigen ‘achtertuin’: op het terras van het 
Grotiusgebouw. Een betere kennismaking met de faculteit kun je 
niet krijgen. 

Blijf op de hoogte

In the Picture


